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תמצית
 .1מבוא
ילדים נפגעי התעללות והזנחה המוכרים לשירותי הרווחה הם 'קצה הקרחון' של הילדים הנפגעים
מהתעללות והזנחה בישראל .רבים מן הקרבנות אינם ידועים לרשויות ועל כן קיים קושי לגבש מדיניות
ולפתח מענים עבורם .כדי לספק מענה הולם לבעיה חברתית מורכבת זו ,יש להבטיח קבלת מידע עקיב ומלא
על היקף התופעה .מידע מסוג זה יאפשר לקדם פעולות בתחום ההגנה ,הטיפול והשיקום וגם בתחום המניעה
וההסברה .במאי  2015הושק בישראל מיזם מהל"ב (מניעת התעללות והזנחה בילדים) .במסגרתו חברו יחדיו
חברת ( EBSלשעבר  ,)Traianaבראשותו של גיל מנדלזיס ,וחברת הייעוץ  ;BCGמכון חרוב מיסודה של קרן
שוסטרמן בישראל ,שנבחר לנהל את המיזם; המועצה לשלום הילד ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,כדי
לקדם פעולות מעשיות להפחתת התופעה בישראל ולמניעתה ,בכללן פיתוח אינדקס למדידת התופעה.
המורכבות במדידת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם ,כפי שעולה מספרות המחקר ,באה לידי ביטוי
בקשיים לנסח הגדרה מוסכמת של התופעה ,בריבוי של כלי המדידה לבחינתה ,ובהיעדר מאגרי מידע
מוסדרים האוספים באופן שוטף ומקיף נתונים עליה ועל מגוון רכיביה .בין השאר ,מורכבות זו נובעת גם
מקיומן של מגוון מערכות אשר אמונות על ההתמודדות עם תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם ואשר כל
אח ת מהן מגדירה אחרת את התופעה ,מטפלת בהיבטים מסוימים שלה ואוספת נתונים בדרכה.
עד היום לא נעשה בישראל ניסיון לאגד את הנתונים הנאספים למערך משולב של מדדים שיספק מידע מקיף
ומהימן על התופעה ואשר יאפשר מעקב אחר שינויים לאורך זמן .פיתוח האינדקס הלאומי למדידת
התעללות בילדים והזנחתם נועד למלא חוסר זה ולאפשר התמודדות מועילה עם התופעה .מכון מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל התבקש לפתח אינדקס לאומי זה .חשיבות האינדקס נובעת מכמה סיבות:
 הוא יוצר שפה משותפת בין בעלי העניין מאחר שתהליך הפיתוח דורש הסכמות בנוגע להגדרות,
לאינדיקטורים ולמתודולוגיה שיהיו בשימוש האינדקס.
 הוא מאגד נתונים ממספר מקורות ומספק נתונים מהימנים ומקיפים המשמשים מצע לקבלת החלטות
ברמת המדיניות.
 הוא מאפשר מעקב שוטף אחר היקף התופעה וניטור של השינויים בהיקפה ובתוצאות המדיניות
והטיפול בה ,גם בהשוואה בין-לאומית.
 הוא עוזר למקד את תשומת לב הציבור בתופעה הנמדדת ולהציבה על סדר היום.
 הנתונים תורמים לעריכת מחקרים בתחום ,המסייעים לשיפור הטיפול ודרכי ההתערבות.
תהליך פיתוח האינדקס מצריך ,בין השאר ,פיתוח מומחיות רחבה בתופעה הנמדדת ,יצירת הבנה משותפת
והסכמות רחבות בקרב אנשי המקצוע וקובעי המדיניות בנוגע לתקפות האינדקס ,והחלטה בנוגע לגבולות
התופעה הנמדדת .לפיכך ,בשלב הראשון של פיתוח האינדקס ,שארך שנה (יוני -2015מאי  ,)2016הופנו
המאמצים ללמידת שיטות המדידה של התופעה .למידה זו כללה )1( :למידת האתגרים הכרוכים בפיתוח
אינדקסים; ( )2בחינת ההגדרות להתעללות ולהזנחה הנפוצות במדינות המערביות; ( )3ניתוח היתרונות
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והחסרונות של שיטות איסוף המידע על התעללות והזנחה הרווחות בעולם (מקורות מידע וכלים); ( )4בחינה
של מקורות המידע ושל הדרכים לאיסוף המידע בישראל.
המידע נאסף באמצעות סקירת ספרות המקצוע וספרות המחקר בתחום ועריכת ראיונות עם גורמים
רלוונטיים ,וביניהם גורמי המפתח האחראיים לניהול קובצי נתונים מנהליים וחוקרים בתחום .כמו כן,
הוקמה ועדה רב -מקצועית שתלווה את תהליך פיתוח האינדקס ותשמש גורם מייעץ .המידע רוכז בשני
מסמכים :האחד עסק בקשיים ובסוגיות הכרוכים בהגדרת התופעה ובהשלכותיהם וכן סקר הגדרות
להתעללות והזנחה המשמשות גופים שונים בעולם ובישראל; השני דן בהיבטים מתודולוגיים וכלל סקירה
של מאגרי המידע הקיימים בעולם ושל שיטות איסוף מידע נפוצות ,וכן תיאר את מקורות המידע הקיימים
בישראל ,יתרונותיהם וחסרונותיהם .כל אחד מן המסמכים נשלח לחברי הוועדה המלווה לקראת הדיונים
בנושאים שעל הפרק .הוועדה הרב-מקצועית שליוותה את פיתוח האינדקס הלאומי התכנסה פעמיים וישבו
בה אנשי מקצוע ממגוון גופים בעלי נגיעה לתחום של התעללות בילדים והזנחתם ומומחים בתחום :נציגי
משרדי ממשלה ,נציגים מן המוסד לביטוח לאומי ,אנשי מקצוע בתחום הבריאות (רפואת ילדים
ופסיכיאטריה) ואנשי אקדמיה .התובנות שעלו מן הסקירות ,מן הראיונות ,מן המשוב על החומרים ומדיוני
הוועדה סייעו בגיבוש ההמלצות לבניית האינדקס.

 .2התובנות העיקריות שעלו מסקירות הספרות ומן הראיונות
א .הגדרות
אחת מאבני היסוד של פיתוח אינדקס היא הכרעה בנוגע להגדרות שייעשה בהן שימוש .המסמך הראשון
שנשלח לחברי הוועדה נועד לספק מידע חיוני לצורך הכרעה בסוגיה זו .להלן עיקריו:
 קושי לנסח הגדרה מוסכמת :אחד האתגרים בפיתוח האינדקס הוא ניסוח הגדרה אחידה ומוסכמת
להתעללות והזנחה .הקושי לנסח הגדרה הוא גם מושגי וגם יישומי .כלומר ,הוא גם נוגע לשאלה אילו
רכיבים יש לכלול בהגדרות של התעללות והזנחה ,וגם לשאלה מהי נקודת החיתוך שתקבע מהו טיפול
לקוי או פוגעני (במקרה של התעללות) ומתי צרכים נחשבים כבלתי מסופקים (במקרה של הזנחה).
קושי אחר נובע מאי-ודאות בנוגע לשאלה האם יש להגדיר התעללות והזנחה על בסיס מאפייני הפוגע,
התנהגותו ,חוויית הילד ,ההשלכות על הילד ,ההקשר הסביבתי או שילוב של כל אלה.

 ההשלכות של היעדר הגדרה מוסכמת:
 חשש להשפעה על ממצאי המדידה בשל הבדלים בהגדרות הנובעים מתפיסות ,מערכים אישייםאו מהטיות של אנשי מקצוע.
 הגבלת היכולת לזהות את הקבוצות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר ,הדורשות מענה מידי ,מצדאחד ,ולאתר את המקרים שטרם הסלימו ולהעניק להם טיפול מונע ,מצד שני.
 הגבלת היכולת לעקוב אחר שינויים בהיקף התופעה ובתדירותה לאורך זמן ובהשוואה בין-לאומית ולנטר את יעילותן של פעולות המניעה והטיפול.
 חילוקי דעות בנוגע לרכיבי ההגדרות ומה יש לכלול בהן המקשים לבנות מדריכים בהירים שינחואת אנשי המקצוע בזיהוי התופעה ובמתן מענים לקרבנותיה .הגדרות שונות מונעות זיהוי של
מקרי התעללות על ידי אנשי מקצוע ועל ידי הציבור.
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 ההגדרות הקיימות היום בספרות :במדינות שונות בעולם נעשו מאמצים להגדיר התעללות בילדים
והזנחתם כדי לאפשר מדידה שוטפת של התופעה וטיפול בקרבנותיה .כמו כן ,חוקרים רבים הציעו
הגדרות משלהם לסוגים של התעללות והזנחה .בחינת ההגדרות המקובלות יותר היום מעידה כי גם
אם קיים דמיון רב ביניהן ,קיימים גם הבדלים עקרוניים המשפיעים על השאלה מי האוכלוסייה ומה
היקפה .כמו כן ,סקירת ההגדרות מצביעה על כך שרבות מן ההגדרות מעורפלות ,מאחר שלא נכללה
בהן התייחסות מפורשת לרכיבים חיוניים ,למשל אם התעללות נחשבת רק כאשר הייתה כוונה תחילה
לפגוע או גם כשלא הייתה כוונה; אם יש להסתכל על התנהגות האחראי הפוגע או על מצב הילד; ואם
יש להגדיר מקרה כהתעללות או כהזנחה רק כאשר יש נזק בפועל או גם כאשר קיים סיכון לנזק.

ב .שיטות לאיסוף נתונים (מקורות וכלים)
אתגר אחר בפיתוח האינדקס הוא מתודולוגי .המסמך השני שנשלח לחברי הוועדה סקר ,כאמור ,את
היתרונות והמגבלות של שיטות האיסוף המקובלות בעולם ,את כלי המדידה הבולטים הקיימים כיום ואת
מאגרי המידע הקיימים בישראל .להלן התובנות העיקריות שעלו ממנו:
 שיטות איסוף מקובלות בעולם :סקירת מאגרי הנתונים על  Child Maltreatmentמלמדת כי מדינות
רבות אוספות נתונים על התופעה ,וחלקן עושות זאת כבר שנים רבות .מרבית המדינות אוספות נתונים
מנהליים ,אך יש גם כאלה שעורכות סקרים יזומים כדי לשפר את היקף הילדים המיוצג וללמוד יותר
על התופעה .עם זאת ,איסוף המידע לרוב מקוטע וחלקי וההבדלים בין מאגרי הנתונים בנוגע לרכיבי
המידע הנאספים רבים .במדינות רבות גם נמצא חוסר שיתוף מידע בין מערכות הנתונים והשירותים.
אי-שיתוף במידע וההבדלים בין המערכות האוספות נתונים ,כמו גם בנתונים הנאספים ,מקשים על
ריכוז המידע ועל תכלולו .ההבדלים בין המערכות מקשים גם על עריכת השוואות בין הנתונים ,לא רק
בין מדינות אלא גם באותה מדינה עצמה .קושי זה נובע מן ההבדלים בין רכיבי הנתונים הנאספים,
אך גם מהבדלים בהגדרות של סוגי הפגיעה ,של אוכלוסיית היעד ועוד.
על רקע המורכבות בנוגע לזיהוי התופעה והשונות באיתורה ובאופני הטיפול בה ,אף מערכת לאיסוף
מידע אינה יכולה לייצג את מלוא התופעה .עם זאת ,נמצא ששיטות איסוף מידע מסוימות משפרות
יכולת זו .הוספה של דיווח עצמי של ילדים או של הורים וסקרים בקרב אנשי מקצוע (משירותי רווחה
ומשירותים אחרים ,למשל בתי ספר) משפרים את האומדן של היקף התופעה לעומת נתונים מנהליים.
אולם גם הדיווח העצמי ודיווח ההורים אינם חפים מבעיות .אלה נגועים בהטיות שונות וביניהן
הכחשה וניסיונות להסתיר .המסקנות העולות מן המחקרים הן שבחירת שיטת איסוף המידע
והשימוש בו צריכים להתאים לשאלה הנחקרת ,וכי למקורות מידע מרובים יש סיכוי טוב יותר להציג
היקף מלא יותר של התופעה.
 כלי מדידה בולטים :במספר מדינות נוסחה מערכת הגדרות לשימוש אנשי המקצוע וכן פותח מערך
מחקר רחב שכלל גם פיתוח של כלי מדידה .מדינות אלה כוללות את אנגליה ( Working Together to
 ,)Safeguard Childrenאת ארצות הברית ( ,)NCANDS ;NISאת קנדה ( )CISואת הולנד ( .)NPMהNIS-
( ,)National Incidence Studyשנעשה בו שימוש בארה"ב ,הוא סקר בקרב אנשי מקצוע .ההגדרות והכלי
גובשו על ידי צוות המחקר לצורך מדידת התעללות והזנחה .המידע נאסף מעובדי הרשות להגנת הילד
ומאנשי מקצוע בשירותים אוניברסליים (למשל ,מעונות ,בתי ספר ומערכת הבריאות) ומשירותים
טיפוליים (למשל ,שירותי רווחה ומקל טים לבני נוער חסרי בית) .כלומר ,הדיווח הוא על ילדים

iii

המוכרים לשירותי הרווחה ועל ילדים שאינם מוכרים .הסקר נערך לראשונה ב 1979-ומאז מבוצע
אחת לעשור .ה )Prevalence of Child Maltreatment( NPM-הוא שם הסקר הנערך בהולנד .בהולנד
אימצו את ה NIS-אך הוסיפו למערך המחקר גם סקר בקרב מתבגרים .סבב ראשון של הסקרים נערך
ב ,2005-וסבב שני ב.2010-
 מקורות המידע בישראל :כאמור ,ההיערכות לפיתוח האינדקס כללה גם בחינה של המידע הנאסף
בישראל כדי לשקול באילו נתונים קיימים אפשר ורצוי להשתמש ,או אם יש צורך בפיתוח כלי מדידה
חדשים .בחינת מקורות המידע שאוספים נתונים על התעללות והזנחה מלמדת שבישראל קיימים
מאגרי מידע על התעללות בילדים והזנחתם ,אך כמו במרבית המדינות ,רובם אינם מודדים את מלוא
היקף התופעה ומוגבלים במידע שהם אוספים .כמו כן ,בחלק ממאגרי המידע אין הגדרות ברורות של
סוגי הפגיעה השונים והמידע שנאסף הוא לא פעם כללי ואינו ממוקד בתחום של התעללות והזנחה.
עוד נמצא שאין איסוף שוטף ועקיב של נתונים על התעללות והזנחה .מסקנות הבדיקה היו שקיימות
מערכות שיכולות לשמש לצורכי האינדקס אך זאת בתנאי שייערכו התאמות של הפריטים הנאספים.

 .3עקרונות מנחים לבניית האינדקס הלאומי למדידת תופעת ההתעללות בילדים
והזנחתם בישראל
על בסיס המידע שנאסף באמצעות סקירת ספרות המחקר וההתייעצות עם המומחים ,גובשו עקרונות
מנחים לפיתוח האינדקס הלאומי ואלו אושרו בידי חברי הוועדה המייעצת שליוותה את פיתוח האינדקס.
עקרונות אלו כוללים:
( )1שימוש בהגדרות המקובלות במדינות מערביות ,התואמות את ההחלטות שהתקבלו בוועדה ,כדי להקל
את ההשוואה בין ישראל למדינות אחרות.
( )2שימוש בתשתיות קיימות לאיסוף המידע כדי להגביר את היתכנות המדידה ולהפחית עלויות.
( )3שילוב מקורות מידע שיאפשר להציג היקף מלא יותר של התופעה.
( )4איסוף מידע על מאפיינים דמוגרפיים לצורך העמקת ההבנה של התופעה.
עקרונות אלה תורגמו להחלטות אופרטיביות לביצוע האינדקס:
( )1אימוץ ההגדרות של ה .NIS-על פי הגדרת ה ,NIS-ילד הסובל מהתעללות ו/או מהזנחה הוא ילד
שבריאותו הפיזית או הרגשית או רווחתו נפגעו ,או שהיה חשש ממשי לנזק ,בשל מעשים או מחדלים
של ההורה/הורים שלו או של אדם/אנשים אחרים שהיו אחראים לרווחתו .הגדרות ה NIS-כוללות
רבים מן הרכיבים שנמצאו חשובים בעיני חברי הוועדה המייעצת :הן מתייחסות למצב הילד
ולהתנהגות ההורה ,הן כוללות פגיעה או מחדל לא רק בהיבט הפיזי אלא גם בהיבט הרגשי ובהיבט של
רווחת הילד ,הן כוללות בין הפוגעים גם מבוגרים אחראיים ולא רק הורים ,ויש בהגדרות המפרטות
את סוגי הפגיעה התייחסות גם לפוטנציאל לנזק ולממד הכוונה .כמו כן ,ההגדרות של ה NIS-נפוצות
יותר מאחרות ולכן השימוש בהן יגביר את הפוטנציאל לעריכת השוואה בין-לאומית.
( )2אימוץ המתודולוגיה של ה NIS-במתכונת שמבוצעת בהולנד .ספרות המחקר ממליצה להשתמש
במקורות מידע אחדים כדי לכסות את מלוא היקף התופעה ,ועל כן הוחלט לבנות מערך של שלושה

iv

מקורות מידע ,בדומה לשיטת המדידה בהולנד :סקר בקרב אנשי מקצוע בשירותים הטיפוליים; סקר
בקרב אנשי מקצוע בשירותים האוניברסליים (למשל ,בתי ספר ובתי חולים); סקר בקרב מתבגרים.
( )3הישענות על תשתיות וכלים שנמצאים בשימוש בישראל:
 שימוש בתשתית הממוחשבת ובכלי של ' 360התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון' לצורך
סקר בקרב אנשי מקצוע.
 שימוש בתשתית הממוחשבת ובמרכיבים מתוך הסקר האפידמיולוגי בנושא 'אלימות כלפי ילדים
ובני נוער בישראל' (לב-ויזל ואיזיקוביץ' )2016 ,לצורך הסקר בקרב מתבגרים.
בשנת  2017מתוכנן פיילוט בקרב מדגם מייצג של ילדים ,שייושמו בו העקרונות שגובשו וייעשה שימוש
בכלים שנבחרו .בשנת  2018עתיד להתפרסם דוח המציג ,בפעם הראשונה ,נתונים על היקף תופעת
ההתעללות וההזנחה בישראל ,ולא רק על הילדים המוכרים לרשויות הרווחה.
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 .1מבוא
( Child Maltreatmentלהלן )CM ,הוא המינוח המקצועי המקובל בעולם להגדרת דפוסים שונים של התעללות
ופגיעה בילדים ושל הזנחתם .בישראל טרם אומץ מינוח מקביל שזכה להסכמה רחבה CM .כולל ארבעה
דפוסים עיקריים :התעללות פיזית ,התעללות נפשית ,התעללות מינית והזנחה .הזנחה יכולה אף היא לבוא
לידי ביטוי בתחום הפיזי והרגשי ,וכן בהיבט החינוכי והרפואי 1.תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם היא
רבת פנים ,קשה ומורכבת ,הן מבחינת זיהויה והטיפול בה ,הן מבחינת השלכותיה ,והיא מציבה אתגר בפני
המערכות המטפלות והציבור בכללותו (;Gilbert et al., 2009a, 2015 ;NCANDS, 2007 ;Wulczyn, 2009
 .)Daniel, 2015בשנים האחרונות הולך וגובר העיסוק בתופעה בקרב אנשי מקצוע ממגוון דיסציפלינות,
בקרב קובעי המדיניות ובקרב כלל הציבור.
בספרות המחקר קיימים אומדנים שונים בנוגע להיקף הילדים הסובלים מהתעללות ומהזנחה .מן
האומדנים עולה שבין מחצית לארבע-חמישיות מן הקורבנות אינם ידועים לשירותי הרווחה ( Runyan et al.,
 .)2005הפער בין היקף הילדים הידוע לשירותי הרווחה לאומדנים נובע בראש ובראשונה מן הקושי לאתר
פגיעות אשר לרוב מתקיימות בתוככי המשפחה ושפעמים רבות נעדרות סממנים חיצוניים .קשיי האיתור
מצביעים גם על הקושי בשיתוף מידע בין שירותים .סיבה אחרת לפער בין הנתונים היא שלאנשי מקצוע
חסר ידע שיסייע להם לזהות את התופעה .קשיים אלה קשורים גם להיעדר הגדרה מוסכמת של התופעה,
לפרשנויות ולתפיסות ערכיות שונות המשפיעות על האיתור ,על הנטייה לדווח ועל דרכי הטיפול .סוגיה זו
עולה ביתר שאת כשיש צורך לגשר על הבדלים תרבותיים (ראו ,למשל ,הורוביץ ,בן-יהודה וחובב;2007 ,
שמיד וגוטמן.)2010 ,
הפער בין האומדנים למספר הילדים המאותרים מעיד על הצורך בהעלאת המודעות לנושא ובשיפור יכולת
הזיהוי של התעללות והזנחה ,זאת כדי לקדם את ביטחונם ,בריאותם ורווחתם של הילדים ( Davies and
 .)Ward, 2011; Gilbert et al., 2009bההיקף הרחב של התופעה ,חומרתה והשלכותיה ארוכות הטווח מחייבות
להגדיל את ההשקעה בפיתוח אסטרטגיות איתור ,מדידה ,מניעה והתערבות כבר בגיל הרך ( Davies and
.)Ward, 2011; Gilbert et al., 2009a
במאי  2015הושק מיזם מהל"ב (מניעת התעללות והזנחה בילדים) .במסגרת המיזם חברו יחדיו חברת EBS

(לשעבר  ,)Traianaבראשותו של גיל מנדלזיס ,וחברת הייעוץ  ;BCGמכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן
בישראל ,שנבחר לנהל את המיזם; המועצה לשלום הילד ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,כדי לקדם פעולות
מעשיות להפחתת התופעה בישראל ולמניעתה.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לפתח אינדקס לאומי למדידת מכלול תופעת ההתעללות בילדים
והזנחתם .אינדקס הוא כלי חיוני לתכנון מדיניות חברתית ולפיתוח שירותים ודרכי טיפול ,בייחוד בעידן
הנוכחי של שינויים חברתיים תכופים ,הדורש ניטור ומעקב תמידי אחר תופעות שונות (בן-אריה.)2008 ,
לפיכך ,יש חשיבות רבה לגיבוש אינדקס לאומי למדידת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם על מרכיביה
 1קיימות חלוקות רבות של הזנחה ,הנבדלות זו מזו בטווח התחומים הנכללים במושג ,ברמת הפירוט שלהן ובאופני
קיבוץ הקטגוריות.

1

השונים .באינדקס לאומי הכוונה למערך משולב של מדדים ,המספק מידע מקיף ומהימן על היקף התופעה
המוגדרת ועל רכיביה בהווה ,ואשר מאפשר מעקב אחר שינויים לאורך זמן (בן-אריהBen-Arieh & ;2008 ,
.)Gross-Manos, 2009
תהליך בניית האינדקס כולל מספר שלבים:
( )1שנה ראשונה – פיתוח האינדקס
( )2שנה שנייה – עריכת פיילוט
( )3שנה שלישית – ניתוח הנתונים ,הצגתם והפקת לקחים
מסמך זה מתאר את העבודה שנעשתה במסגרת פיתוח האינדקס בשנה הראשונה .תהליך הפיתוח כלל
ארבעה שלבים:
( )1למידת האתגרים הכרוכים בפיתוח אינדקסים
( )2בחינת ההגדרות להתעללות ולהזנחה הנפוצות במדינות המערביות
( )3ניתוח היתרונות והחסרונות של שיטות איסוף המידע על התעללות והזנחה הרווחות בעולם (מקורות
מידע וכלים)
( )4בחינה של מקורות המידע ושל הדרכים לאיסוף המידע בישראל
המידע נאסף באמצעות סקירת הספרות המקצועית ועריכת ראיונות עם גורמים רלוונטיים ,וביניהם גורמי
המפתח האחראיים לניהול קובצי נתונים מנהליים וחוקרים בתחום .בד בבד עם איסוף החומרים הוקמה
ועדה רב -מקצועית שנועדה ללוות את תהליך פיתוח האינדקס ולשמש גורם מייעץ .הוועדה התכנסה פעמיים
וישבו בה אנשי מקצוע ממגוון גופים בעלי נגיעה לתחום של התעללות בילדים והזנחתם ומומחים בתחום:
נציגי משרדי ממשלה ,נציגים מן המוסד לביטוח לאומי ,אנשי מקצוע בתחום הבריאות (רפואת ילדים
ופסיכיאטריה) ואנשי אקדמיה .התובנות שעלו מן הסקירות ומן הראיונות נשלחו לחברי הוועדה לקראת
הדיונים בנושאים שעל הפרק.
מסמך זה מסכם ,כאמור ,את שנתו הראשונה של תהליך פיתוח האינדקס ומתאר את שלבי העבודה השונים.
פרק  2סוקר את האתגרים הכרוכים בפיתוח אינדקסים .פרק  3עוסק בהגדרות להתעללות והזנחה :בתחילה
מוצגים הקשיים הכרוכים בהגדרת התופעה והשלכותיהם ,ולאחר מכן נסקרות הגדרות להתעללות והזנחה
המשמשות גופים שונים בעולם ובישראל .בפרק  4נדונים נושאים הקשורים בהיבטים מתודולוגיים והוא
כולל סקירה של מאגרי המידע הקיימים בעולם ושל שיטות איסוף המידע הנפוצות בעולם ותיאור מקורות
המידע הקיימים בישראל .בהתבסס על המידע שנאסף בנוגע להגדרות ולמתודולוגיה ,התקבלו בוועדה
החלטות על אופן בניית האינדקס הלאומי למדידת מכלול תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם .החלטות
אלה מובאות בפרק המסכם את המסמך.

2

 .2תהליכים ואתגרים בפיתוח אינדקסים
התעללות בילדים והזנחתם היא תופעה חברתית רבת פנים ומורכבת ,המשפיעה על פרטים ,משפחות
וקהילות ,כמו גם על החברה כולה .היותה תופעה רב-ממדית מחייבת הסתכלות רחבה ,המביאה בחשבון
את כלל רכיביה ומספר רחב של ממדים הנקשרים בה .אינדקסים דוגמת מדד העוני ,המדד החברתי והמדד
לרווחת הילד ,פותחו כדי ללמוד על תופעות מורכבות מעין אלה .לאינדקסים המודדים תופעות חברתיות
מספר תרומות בולטות (אחדות ,טל וסטרבצ'ינסקי ;2015 ,בן-אריה ;2008 ,כ"ץ ,טליאס ופיורקו;2011 ,
:)Alkire & Santos, 2014
 הם יוצרים שפה משותפת בין בעלי העניין מאחר שתהליך פיתוחם דורש הסכמות בנוגע להגדרות,
לאינדיקטורים ולמתודולוגיה שיהיו בשימוש של האינדקס.
 הם משפרים את מאגרי הנתונים הקיימים מאחר שהם מסייעים בזיהוי נתונים חסרים או חולשות
בנתונים קיימים .הם גם מעודדים הסדרה של איסוף הנתונים והבניה שלו.
 הם לרוב מאגדים נתונים ממספר מקורות ומספקים נתונים מהימנים ומקיפים המשמשים מצע
לקבלת החלטות ברמת המדיניות ,וכן להערכת תכניות והחלטות קודמות ומעקב אחריהן.
 הם מאפשרים מעקב שוטף אחר היקף התופעה וניטור של השינויים בהיקפה ובתוצאות המדיניות
והטיפול בה ,גם בהשוואה בין-לאומית.
 הם עוזרים למקד את תשומת לב הציבור בתופעה הנמדדת ולהציבה על סדר היום.
 הנתונים תורמים לעריכת מחקרים בתחום ,המסייעים לשיפור הטיפול ודרכי ההתערבות.
עם זאת ,כפי שהתופעות הנמדדות מורכבות כך גם תהליך הפיתוח של האינדקסים המודדים אותן .אתגרים
אחדים מלווים פיתוח של אינדקסים (אלמוג וחביב ;2013 ,כ"ץ ,טליאס ופיורקו:)Ben-Arieh, 2008 ;2011 ,
 מצריך פיתוח מומחיות רחבה בתופעה הנמדדת (סקירת ספרות ,התייעצות עם מומחים).
 מצריך יצירת הבנה משותפת והסכמות רחבות בקרב הקהילה המקצועית וקובעי המדיניות בנוגע
לתקפות האינדקס.
 מצריך החלטה בנוגע ל גבולות התופעה הנמדדת (סוגי פגיעה ,תוצאותיה וכדומה) .יש מי שמדווח רק
על ילדים שנפגעו ויש שמדווחים גם על ילדים בסיכון לפגיעה; יש מי שמודד היקף שנתי של התופעה
ויש מי שמודד את מספר הילדים שעברו התעללות והזנחה בתקופת הילדות.
 אחת המטרות העיקריות של אינדקסים היא עריכת השוואות .אולם השוואות מצריכות לוודא שהן
מבוססות מספיק ואינן מתעלמות מגורמים המשפיעים על הערכת התופעה .השוואות גם מחייבות
המשך מעקב אחר אופן יישום המדידה .שינוי בכלי המדידה או הבנה מוטעית של אופן מילוי הכלי
עשויים להוביל להשוואה שגויה ולטעויות קריטיות.
 מצריך עדכון תקופתי והתאמה של המדדים להתפתחויות החלות בתופעה הנמדדת כדי לשמור על
רלוונטיות המדדים .אולם העדכון עלול לפגוע ביכולת לבחון מגמות לאורך זמן.
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 מצריך הקמה של גוף מנהל ,אחראי ובעל משאבים ,שיוכל ליטול על עצמו את התהליך המתמשך של
פיתוח האינדקס ושל קידום יוזמות שיסייעו בתהליך הפיתוח והביצוע.
את בניית המדדים החברתיים מנחים מספר עקרונות (כ"ץ ,טליאס ופיורקוAlkire & Santos, 2010; ;2011 ,

:)Ben-Arieh, 2008
 כוללניות :התחומים הנמדדים באמצעותם מקיפים את מכלול ההיבטים הנוגעים לתופעה הנמדדת.
 ישימות :האינדיקטורים הכלולים בהם מדידים וניתנים להשוואה והנתונים הנאספים נגישים כדי
להבטיח את הביצוע.
 תוקף :הנתונים הנאספים באמצעותם מהימנים ומתוקפים.
 בהירות :הממצאים צריכים להיות מובנים ונגישים לציבור הרחב.
כדי להבטיח עמידה בתנאים אלה ,תהליך פיתוח האינדקס צריך לכלול מספר צעדים ולהכריע בסוגיות
מרכזיות אחדות ,וביניהן (בן-אריה ;2008 ,כ"ץ ,טליאס ופיורקוAlkire & Santos, 2014; Ben-Arieh, ;2011 ,
:)2008; Sedlak, 2001
 קביעת גבולות התופעה הנמדדת .הכרעה בדבר התחומים שייכללו בהגדרה ,הנגזרים מן הבחירה
בהגדרה צרה או רחבה למדידת התופעה (היתרונות והחסרונות של הגדרה צרה לעומת רחבה מפורטים
בפרק הבא) .על פי ההגדרות יש גם לקבוע את נקודת החיתוך שעל פיה יוגדר מי נכלל בתופעה הנמדדת
ומי אינו עונה על הקריטריונים.
 זיהוי מערכת האינדיקטורים שתיכלל במדד .מדדים בנויים ממספר תחומים ,שכל אחד מהם כולל
מספר אינדיקטורים .המידע על כל האינדיקטורים צריך להיות זמין למקור שמספק את המידע ולכן
אין לכלול תחומים או אינדיקטורים הקשורים לתופעה אך שאינם זמינים למשיבים .בחירת
התחומים שייכללו במדד צריכה להישען על הספרות המקצועית והמחקרית ועל תפיסה מוסכמת של
הרכיבים הנקשרים לתופעה הנמדדת .התאמת המדדים להקשר המקומי והתרבותי אינה פעולה
פשוטה ויש לבצעה בזהירות ותוך התייעצות עם מומחים מקומיים ,מצד שני יש לשים לב שההתאמות
פוגעות בסטנדרטיזציה ומקשות על השוואה.
 הגדרת המשקל היחסי לכל תחום ולכל אינדיקטור .המשקל של כל תחום או אינדיקטור יכול להיות
שווה או שונה בהתאם להגדרות ולתפיסת הרלוונטיות של כל היבט לעומת היבטים אחרים הבוחנים
את התופעה הנמדדת.
 קביעת יחידת הניתוח (למשל ,הילד במדד לרווחת הילד או משק הבית במדד העוני).
 בחירת מקורות המידע שישמשו לאיסוף הנתונים .אינדקס יכול להתבסס על נתונים קיימים ,על
נתונים ייעודיים או על שילוב של השניים (לדיון ביתרונות ובמגבלות של כל אחת משיטות האיסוף,
ראו פרק .)4
 החלטה אילו מספרים מציגים .קושי בתיעוד צורות מרובות של התעללות והזנחה עשוי להוביל
להערכת חסר של חלק מן הצורות ,אפילו בקרב ילדים מדווחים .זאת ועוד ,מדד לאומי משולב מעורר
חשש שהכללת מופעים חברתיים רבים תחת קורת גג אחת תוביל לנתון עמום .היתרון בהצגת מדד
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מרכזי ,שמסכם מספר מופעים של התעללות והזנחה באופן משוקלל ,הוא באפשרות להציג תופעה
מורכבת במספר אחד שהוא קל להבנה ולפרשנות .כדי למנוע מצב של נתון מעומעם ,אפשר להציג לצד
מספר זה גם "סל" של מדדים ,שכל אחד מהם נוגע לסוג פגיעה מסוים.
 נושאים נוספים שיש להידרש אליהם בבניית אינדקס הם :אופן ביצוע המדגם ,כך שהנתונים יהיו
מייצגים ויכסו את כל המקרים הרלוונטיים; תדירות איסוף הנתונים; התקופה שעל אודותיה נאספים
הנתונים; דרכי התמודדות עם נתונים חסרים ועם פערים בנתונים; ודרכי התמודדות עם כפילויות.
כאמור ,אחד האתגרים הבולטים בפיתוח אינדקס למדידת תופעת ההתעללות וההזנחה הוא ניסוח הגדרות
מוסכמות .לסוגיה זו היבט מקצועי וערכי מאחר שהגדרת גבולות התופעה עשויה להותיר מופעים מסוימים
מחוץ למדד או להעניק להם משקל נמוך .אתגר אחר בפיתוח האינדקס הוא מתודולוגי :על סמך ההגדרה
שנבחרה ,יש להכריע בנוגע לאינדיקטורים ,למקורות המידע ,לכלי המדידה ולאופן הניתוח .סוגיות אלה
נדונות בפרקים  3ו.4-

 .3הגדרות של התעללות בילדים והזנחתם :קשיים ,השלכות וניתוח
ההגדרות הקיימות
לניסוח הגדרה מוסכמת יש חשיבות רבה לצורכי מדידת היקף התופעה והערכתה ,לצורכי קידום שיתוף
פעולה בין-מקצועי ולצורכי קביעת מדיניות ופיתוח תכניות התערבות .אולם עד היום טרם התגבשו בעולם
הגדרות ברורות ואחידות של המושג  .CMבישראל נהוג להשתמש באחד משני מושגים כדי לתאר את
התופעה" :ילדים בסיכון" ,שהוא רחב מדי ויחסי ,ו"התעללות בילדים/ילדים מוכים" ,שהוא מצומצם מדי
ורחוק מלכלול את מגוון ביטוייה הקשים של התופעה (הורוביץ ,בן-יהודה וחובב .)2007 ,ההתמודדות עם
תופעת ההתעללות וההזנחה ברמת המדיניות והטיפול בפרט כללה בין השאר התייחסויות ופעולות שאפשר
לראותן כניסיון להגדרת התופעה .עמן אפשר למנות:
 חקיקה ,למשל במסגרת "חוק העונשין ,התשל"ז ,"1977-הכולל גם את סעיף חובת הדיווח.
 פיתוח סיווגים ,שהבולטים בהם הם רשימת ה"נזקקויות והמאפיינים בקובץ נתוני יסוד" למיון פניות
למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ורשימת "מצבי הסיכון" שפותחה במסגרת  – 360התכנית
הלאומית לילדים ולנוער בסיכון בעקבות ועדת שמיד.
 הגדרת אוכלוסיית היעד במסגרת שירותים המופעלים בידי משרדי ממשלה ,והקמת ארגונים ועמותות
העוסקים בנושאים אלה (למשל ,האגודה להגנת הילד – אל"י ,המועצה לשלום הילד ,מכון חרוב).
 המיזם המשותף לילדים ובני נוער במצבי הזנחה ומשפחותיהם שבמסגרתו נבחרה הגדרה להזנחה.
עם זאת ,ברבות מן הפעולות הללו לא נכלל ניסוח הגדרות אחיד ומוסכם על התעללות בילדים והזנחתם,
וגם אם כן ,הוא לא חרג אל מעבר ליזמה מסוימת .לפיכך ,העבודה על פיתוח האינדקס מחייבת קודם כל
להכריע בנוגע להגדרות של ההתעללות וההזנחה .פרק זה כולל סקירה של האתגרים הכרוכים בהגדרת
התופעה ושל ההגדרות הקיימות היום .המידע המובא בו נשען על סקירת ספרות המקצוע בנושא וכן על
בחינת ההגדרות המשמשות בחוקים ,תיקוני החוק ופסקי הדין המתייחסים לנושא ,במסמך "נזקקויות
ומאפיינים בקובץ נתוני יסוד :רשימה ומקרא" ,שפותח במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ובמסמך
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הרקע של "המיזם המשותף לילדים ובני נוער במצבי הזנחה ומשפחותיהם" ,שנכתב במסגרת עבודה
משותפת של המוסד לביטוח לאומי ,קרן רש"י ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
החומרים שנקראו סוכמו ונותחו ניתוח תמטי .ההגדרות רוכזו בלוח (ראו נספח) הכולל את מקור ההגדרה,
נוסח ההגדרה המלא וסיווגה לפי שישה צירים מארגנים .בסעיף הראשון מוצגים הקשיים הכרוכים בהגדרת
התעללות והזנחה והשלכותיהם ,ובסעיף השני מובא ניתוח של ההגדרות ומוצגות המסקנות שהוסקו מתוך
ניתוח ההגדרות שרוכזו בלוח.

 3.1קשיים בהגדרת התופעה והשלכותיהם
א .קשיים בהגדרת התופעה
המחקר על התעללות בילדים והזנחתם מתאפיין לא פעם בעמימות בשל היעדר הסכמה נרחבת בנוגע
להגדרות .העובדים הסוציאליים ואנשי מקצוע אחרים ,הנמצאים בקו החזית ,לרוב אינם פנויים לקחת חלק
בדיון זה ,אך בשל הצורך להתמודד עם התופעה הם נוטים להישען היריסטית על שיקול הדעת המקצועי
והאישי שלהם .הבהרת ההגדרות נחוצה במיוחד מאחר שבהתמודדות עם התעללות בילדים והזנחתם
מעורבים אנשי מקצוע וחוקרים מרקע שונה וממגוון דיסציפלינות ותפיסות עולם; סוגיות הנוגעות להגדרות
מוכרעות ,אם כן ,על בסיס יום-יומי על ידי עובדים סוציאליים ,שוטרים ,אנשי חינוך ,רופאי ילדים
ומחוקקים (.)Sullivan, 2000
הגדרות אפידמיולוגיות ,מכוונות פרקטיקה ומשפטיות נבדלות ביניהן במטרות שהן משרתות ,ולפיכך
בהדגשים ובבהירות הניסוח שלהן .הגדרה שנועדה להעלות מודעות שונה מזו המתאימה לאספקת שירותים
ולטיפול ,והגדרה למטרות משפטיות ,בעיקר בהיבט הפלילי המתמקד במיצוי הדין ,אינה מתאימה למחקר
או לטיפול ( .)WHO, 1999ההבדלים במטרות משליכים גם על מידת הפירוט של ההגדרות .כך ,למשל ,בתחום
של מדיניות חברתית וחינוך אפשר למצוא הגדרות כלליות ורחבות ,הנוטות להתייחס לתנאי הסביבה,
ולהיות מעורפלות וקשות לתרגום אופרטיבי .גם פסיכולוגים התפתחותיים ,שנוטים להתמקד בהשלכות של
אי קבלת מענה לצורכי הילדים ,עושים שימוש בהגדרות רחבות .לעומת זאת ,במערכת המשפט ואף
במערכות שירותי הרווחה ההגדרות צרות יותר ,בהדגישן את מחדלי ההורה מתוך רצון להעמיד לדין את
הפוגעים ולהגן על הילד ועל זכויותיו ( .)Daniel, 2015; Haugaard, 2000; Stowman & Donohue, 2005היתרון
בהגדרות כלליות הוא שהן מאפשרות יותר גמישות ושהן רגישות יותר לסטנדרטים הקהילתיים המקומיים.
יתרונן של ההגדרות המפורטות בכך שהן קלות יותר ליישום ברמת ההתייחסות לפרט ( & Stowman
.)Donohue, 2005
הקושי בהגדרת תופעת ההתעללות וההזנחה הוא גם מושגי וגם יישומי .כלומר ,הוא גם נוגע לשאלה אילו
רכיבים יש לכלול בהגדרות של התעללות והזנחה ,וגם לשאלה מהי נקודת החיתוך שתקבע מהו טיפול לקוי
או פוגעני (במקרה של התעללות) ומתי צרכים נחשבים כבלתי מסופקים (במקרה של הזנחה) ( Dubowitz et
 .)al., 2005להלן עיקרי הקשיים המתלווים לניסוח הגדרות מוסכמות ואחידות .קשיים אלה נוגעים להגדרות
של התעללות ושל הזנחה כאחד ,אבל מקבלים משנה תוקף כשמדובר בהזנחה ( ;Cicchetti & Manly, 2001
Hamarman et al., 2002; Haugaard, 2000; Herrenkohl, 2005; Manly, 2005; McSherry, 2007; Runyan et al.,
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;2005; Smith Slep et al., 2011; Straus & Kaufman Kantor, 2005; Sullivan, 2000; Wald, 2015; WHO, 1999

:)World Health Organization, 2015
 טווח המקרים של התעללות והזנחה הוא רחב ורב-פנים ,וביטוייו קשורים אלה באלה ומקשים על
ההכרעה מה נחשב התעללות והזנחה ,ומכאן על ניסוח הגדרה ברורה ומבחינה לסוגי הפגיעות למיניהן
(למשל ,כיצד לסווג חשיפה לאלימות בין ההורים).
 היעדר קונצנזוס בחברה בנוגע לצורות הורות מסוכנות או לא מקובלות .יש שונות גדולה בין תרבויות
ובין תקופות ,וההגדרות והסיווגים של התעללות והזנחה משתנים לאורך זמן ובין תרבויות וגבולות
גיאוגרפיים.
 אי-ודאות בנוגע לשאלה האם יש להגדיר התעללות והזנחה על בסיס מאפייני הפוגע (למשל ,מעצם
העובדה שההורה חולה נפש או מכור לסמים) ,התנהגות הפוגע ,חוויית הילד (תחושה סובייקטיבית
של הילד שצרכיו אינם מסופקים) ,ההשלכות על הילד (נזקים לטווח קצר או ארוך ,במישור הפיזי או
הרגשי) ,ההקשר הסביבתי או שילוב של כל אלה.
 העובדה שמדובר בתופעה שהחוק מגדירה הן במישור הפלילי ,הן במישור האזרחי-טיפולי.
 סוגיות משפטיות הכרוכות בהגדרה ,כמו מרכיב הכוונה (היסוד הנפשי) ,הוכחת נזק או קשר סיבתי
בין התנהגות ההורה לתוצאה על הילד.
כל אלה ואחרים מעלים את השאלה האם אפשר לנסח הגדרה אחת מוסכמת שתשרת את המטרות השונות,
והאם נכון לעשות כן.

ב .ההשלכות הנובעות מהיעדר הגדרות מוסכמות
להיעדר הגדרות מוסכמות בנוגע להתעללות בילדים ולהזנחתם השלכות על איתור ילדים ,על מתן מענים,
על גיבוש מדיניות והקצאת משאבים ,וכן על חקירת התופעה והבנתה:
 הגדרות שונות משפיעות על הקביעה מהו היקף התופעה ומהי שכיחותה (.)Daniel, 2015
 בהיעדר הגדרות מוסכמות ובהירות ,יימצאו הבדלים בין מדינות בחוקים שהן מחוקקות ,דבר המוביל
גם להבדלים בהיקף הדיווח על ילדים שחוו התעללות והזנחה (.)Hamarman et al., 2002
 בשל היעדר הגדרות מוסכמות ,הגדרת המקרה כהתעללות או כהזנחה עלולה להיות מושפעת מדעות
קדומות ,מערכים אישיים או מהטיות של אנשי מקצוע ועלולה להשפיע על ממצאי המדידה ( English
.)et al., 2005b
 חילוקי דעות בנוגע לרכיבי ההגדרות ומה יש לכלול בהן מקשים על בניית מדריכים בהירים שינחו את
אנשי המקצוע בזיהוי התופעה ובמתן מענים לקרבנותיה .הגדרות שונות מונעות זיהוי מדויק של מקרי
התעללות על ידי אנשי מקצוע ועל ידי הציבור (.)Hamarman et al., 2002
 מגביל את היכולת לזהות את הקבוצות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר והזקוקות להתערבות ממוקדת
או להרחבת השירותים המוצעים .מצד אחר ,יש נטייה להפנות את תשומת הלב למצבים הקיצוניים,
ובעקבות כך ,מקרים שטרם הסלימו עשויים ליפול בין הכיסאות והילדים עלולים להינזק מכך
(.)Edleson, Gassman-Pines & Hill, 2006; Manly, 2005; Wald, 2015
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 הסכמה על מה נחשב הזנחה ,ובאותה מידה על מה נחשב התעללות ,תשפיע על דרכי הטיפול והקצאת
המשאבים .כך ,לדוגמה ,הגדרה צרה תוביל להקצאת משאבים למקרי הקצה בלבד ותפחית את היקף
הילדים המוגדרים כסובלים מהזנחה ( .)McSherry, 2007כמו כן ,לא ניתן לתכנן הקצאת משאבים
מושכלת בשל הקושי לאמוד את היקף הבעיה לעומת בעיות בריאות ורווחה אחרות.
 מגביל את היכולת לעקוב אחר שינויים בהיקף התופעה ובתדירותה לאורך זמן ,ולכן מגביל את יכולת
המערכת המטפלת לנטר את האפקטיביות של פעולות המניעה והטיפול (.)Leeb et al., 2008
 חוסר הסכמה בנוגע להגדרות הוא חסם למחקר ( .)Runyan et al., 2005ביקורת רבה הופנתה כלפי
היבטים שונים במחקרים העוסקים בהתעללות ובהזנחה ,ואחת מהן נוגעת לשימוש בהגדרות עמומות
או להכללת תחומים לא מּובָ נים בתופעה .השונות בהגדרות שהמחקרים עושים בהן שימוש ,וגם
הבחירה בהגדרות עמומות ,יוצרות מכשול בהסברת קשרים בין גורמי סיכון לתופעה ,וביניהם לבין
משתני תוצאה של ילדים (.)Manly, 2005

 3.2ניתוח ההגדרות
עקב הקשיים שצוינו לעיל ,עד היום ,כאמור ,טרם התגבשו בעולם הגדרות ברורות ואחידות של המושג .CM
השונות בהגדרות אינה נוגעת רק למהות התופעה אלא גם למיון הפנימי של סוגי ההתעללות וההזנחה.
החלוקה הרווחת כיום היא להתעללות לעומת הזנחה ,כאשר התעללות מחולקת לשלושה סוגים :פיזית,
רגשית ומינית ,והזנחה מחולקת אף היא לכמה סוגים על פי מישורי החסך (ראו בהמשך) .כלומר ,ההבחנה
היא בין מעשה למחדל .לעומת זאת ,יש המתייחסים בנפרד ל Emotional Maltreatment-וכוללים בו גם
היבטים של התעללות רגשית וגם של הזנחת הצרכים הרגשיים (ראו למשלWorld Health Organization, ,
 .)Smith Slep et al., 2011 ;2015היעדר קונצנזוס קיים גם בנוגע להכללת מצבים של חשיפה לאלימות
במשפחה בהגדרה של התעללות והזנחה .עם ההכרה הגוברת בהשלכותיה של החשיפה לאלימות במשפחה
על הילדים ,החלו להכליל אותה במושג  ,CMכאשר יש הכוללים זאת בהגדרה של התעללות רגשית ויש
המקצים לחשיפה לאלימות במשפחה קטגוריה נפרדת (ראו ,לדוגמה.)Holden, 2003 ;Gilbert et al., 2009 ,
הבדלים קיימים בעיקר בנוגע לחלוקת ההזנחה לסוגים שונים :מערכת הסיווג Maltreatment ( MCS

 )Classification Systemהגדירה שלוש קטגוריות-על של הזנחה :כישלון לספק צרכים בסיסיים ,הכוללים
מזון ,ביגוד ,מחסה ,טיפול רפואי/דנטלי/מנטלי ,היגיינה וסניטציה; היעדר השגחה ,שבה נכלל פיקוח,
בטיחות וטיפול חלופי; הזנחה מוסרית ,חוקית ,חינוכית ( .)Manly, 2005 ;Dubowitz et al., 2005מלבד
מערכת סיווג זו קיימות חלוקות אחרות ,הנבדלות זו מזו בטווח התחומים הנכללים בהזנחה ,ברמת הפירוט
שלהן ובאופני קיבוץ הקטגוריות .ברבות מהן נכללת נטישה כקטגוריה נפרדת של הזנחה (.)Sullivan, 2000
כדי להשיג יותר בהירות בנוגע להגדרה של הזנחה ,גישות חדשות נוטות לחלק את התופעה לשתי חלוקות
משנה :כישלון לספק צרכים בסיסיים וכישלון לספק השגחה מתאימה (.)World Health Organization, 2015

א .צירי המיון לפיהם נותחו ההגדרות
מטרת פרק זה היא לסקור את ההגדרות הקיימות היום בספרות ולנתחן לפי צירי מיון עיקריים .ששת הצירים
שנבחרו מרכיבים את ההגדרות של התעללות והזנחה ומשמשים להגדרת אוכלוסיית היעד ולהכרעה בשאלות
שהחוקרים ואנשי מקצוע נחלקים בהן .כאמור ,להחלטה אילו רכיבים ייכללו בהגדרות השפעה על זהות
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האוכלוסייה הנכללת ועל היקפה .יש לכך השלכה גם על סוגי הגורמים העשויים להוביל להתעללות ולהזנחה
שייבחנו ,למשל אם התעללות מוגדרת רק כאשר הייתה כוונה לפגוע ,גורמי הסיכון יצטמצמו לגורמים
אישיותיים מסוימים .דבר זה ישליך על השימוש בממצאים ועל דרכי ההתערבות .להלן פירוט צירי המיון:
 מעשה לעומת מחדל :לכאורה מדובר בהבחנה המקובלת בספרות ,המבטאת תפיסה לפיה ההתעללות
היא מעשה ( )commissionוההזנחה היא מחדל ( .)omissionעם זאת ,הגדרת הזנחה כמחדל של ההורה
המוביל להיעדר טיפול ראוי בילד ,נחשבת בעייתית מאחר שהיא מתעלמת ממצבים שבהם המחדל
נעוץ בהחלטה מודעת של ההורה (למשל ,תפיסות ערכיות בנוגע לטיפול רפואי ,לחינוך הפורמלי או
להפגנת ביטויי חיבה כלפי ילד) .כלומר ,הבחנה זו מתעלמת מרכיב המכונה "כוונת ההורה" וכרוכה
גם בקושי להגדיר סטנדרטים גורפים לתנאים המיטביים הנחוצים לגדילתו ,להתפתחותו ולרווחתו
של הילד ( .)English et al., 2005bהתעללות רגשית מציבה אתגר מיוחד .ההגדרות המקובלות של
התעללות רגשית כוללות גם היבט של מחדל (התעלמות מצרכיו הרגשיים של הילד או מניעת ביטויי
חיבה ודאגה) .בארגון הבריאות העולמי ( ,)WHO, 1999למשל ,ויתרו על הבחנה זו והגדירו התעללות
גם כמעשה וגם כהיעדרו ,כלומר כמחדל.
 התנהגות האחראי לעומת מצב הילד :יש הגדרות המדגישות את התנהגות האחראי הגורמת לסיכון
עתידי או לפגיעה בפועל ,ויש לעומתן הגדרות המציבות במרכז את מצב הילד ואת ההתנסויות שלו
באי קבלת מענה לצרכיו .על אף שלעתים קיימת חפיפה בין התנהגות האחראי למצב הילד ,ייתכנו
מצבים רבים ,בעיקר בכל הקשור להזנחה ,שבהם על אף שהמטפל אינו מספק את צורכי הילד ,הילד
אינו סובל מהיעדרם משום שהם מסופקים על ידי אחרים ,ולהיפך .ברוב מדינות ארצות הברית,
לדוגמה ,מגדירים הזנחה על פי התנהגות האחראי מאחר שההגדרות מּונעות משיקולים חוקיים
ומשיקולי מדיניות (ארזי.)English et al., 2005b ;2004 ,
 ההחלטה אם להגדיר התעללות והזנחה מנקודת המבט של התנהגות האחראי או מנקודת המבט של
מצב הילד והתנסותו טומנת בחובה יסודות ערכיים .עולה ממנה שאלת הגורם האחראי ושאלת
חשיבות הקשר בין ההתנהגות לסיבתה – דגש על התנהגות האחראי מבטאת תפיסה שאין להגדיר
התנהגות על פי תוצאה ,אך גם שאין להטיל על המטפל אחריות לתוצאות שהן מעבר לשליטתו או
לכוונתו .שימת דגש על מצב הילד מטילה אחריות על מעגל רחב יותר של אנשים :משפחה מורחבת
וגם הקהילה (ארזי.)2004 ,
 נזק בפועל לעומת סיכון לפגיעה :אחת מן ההחלטות שיש לקבל בנוגע להגדרות היא האם יש לכלול
בהן רק מצבים שבהם יש פגיעה בפועל ,ואז נשאלת השאלה איזה סוג של נזק (פיזי או גם נפשי ,היותר
קשה לזיהוי) ובאיזו רמת חומרה .גישה אחרת קוראת לכלול גם מצבים שמעמידים את הילד בסיכון
לפגיעה גם אם לא התחוללה פגיעה בפועל (כלומר ,מצבים המתייחסים למעשה ולא רק לתוצאתו).
 נזק מוגדר ככל הפרעה חמורה לבריאותו ולהתפתחותו הפיזית ,הרגשית או הקוגניטיבית שלהילד ,הנגרמת על ידי פעולה של התעללות או הזנחה ,או איום להתעללות או להזנחה2.

 2איום בפגיעה הוא הבעה של כוונה לפגוע בילד או מתן סימני אזהרה לכוונה לפגוע ,באמצעות מילים ,מחוות וכלי
נשק (.)Leeb et al., 2008
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 הגדרה המביאה בחשבון גם את הנזק יכולה לעקוף את הבדלי התרבות בדפוסי ההתנהגות ואתההקשר שבו נעשה המעשה ,מאחר שפגיעה בבטיחותו של הילד אינה מקובלת באף חברה ( Smith
.)Slep et al., 2011
 החלטה לכלול מצבים של פוטנציאל לנזק נובעת מכך שלעתים במקרה שלא נגרם נזק (למשל,בהשארת תינוק ללא השגחה) יש קושי לזהות נזק או להוכיח את קיומו .היא אף נובעת מן ההבנה
שנזק יכול לבוא לידי ביטוי גם לאחר זמן (.)Sullivan, 2000
 במערכת הסיווג )Barnett, Manly & Cicchetti, 1993( )Maltreatment Classification System( MCSנעשית הבחנה בין סוגי הפגיעות בנוגע לעניין הנזק .המיקוד בהגדרות של התעללות רגשית ,למשל,
הוא בפעולות של ההורה שיש בהן פוטנציאל לפגוע בהתפתחות הפסיכולוגית של הילד .בנוגע
להתעללות פיזית ,הפגיעה נבחנת על פי עוצמת הכוח שהפעיל הפוגע (.)Manly, 2005
 במשפט הישראלי יש חוסר אחידות בהתייחסות לנזק בפועל או לפוטנציאל לנזק .החקיקה(הפלילית והאזרחית) וכן ההלכה הפסוקה מבטאות גישות שונות ,ולעתים אף סותרות ,בהיבט זה.
 כוונה לפגוע לעומת אי-כוונה לפגוע (ממד הכוונה) :מעשה או מחדל מכוונים עשויים לנבוע ,למשל,
מאמונות ערכיות ותרבותיות .לעומת זאת ,מעשה או מחדל שאינם מכוונים יכולים להיגרם בשל
תאונה ,חוסר תשומת לב ,מוגבלות בהבנה או מגבלה חיצונית ביכולת לספק את הצורך (ארזי.)2004 ,
לעניין הכוונה יש להדגיש כי מדובר בכוונה למעשה עצמו ולא לתוצאותיו.
 אירוע חד-פעמי לעומת דפוס מתמשך (ממד הזמן) :אקוטיות מול כרוניות .רכיב זה חשוב גם בנוגע
להתעללות ,אך במיוחד בנוגע להזנחה ,בשל הסובלנות המרומזת שיש כלפי התנהגות מזניחה
המתרחשת לעתים רחוקות (.)Straus & Kaufman Kantor, 2005
 אחידות לעומת יחסיות :הכללת רכיב היחסיות בכמה הגדרות נעוצה בהבנה כי לא ניתן להגדיר
שרירותית ואוניברסלית את צורכי כל הילדים ,אלא אם מסתפקים ברובד הבסיסי וההישרדותי בלבד
(ארזי .)2004 ,רכיב זה מתפצל לשני נושאים מרכזיים:
 מאפייני הילדים :ילדים נבדלים במאפייניהם ,בצורכיהם ובנסיבות חייהם .התעללות והזנחהמתרחשות בכל הגילים ,ועל כן יש להתחשב בשלב ההתפתחות של הילדים .האחוז הגבוה ביותר
של ילדים שהוכח כי סבלו מהתעללות ומהזנחה הוא ילדים בני פחות משנה בעת ההתרחשות
הראשונה של ההתעללות או ההזנחה .מקרים של התעללות והזנחה פוחתים עם הגיל ,למעט שני
יוצאי דופן :גיל הכניסה לבית הספר ( )7-6וגילי  .)Wulczyn, 2009( 14-12כמו כן ,תגובת ההורים
ומסוגלותם להעניק לילד טיפול יאות עשויות אף הן להשתנות בהתאם לשלב ההתפתחותי של
הילד וצרכיו הייחודיים .למשל ,צורכי ההשגחה של פעוטות בגיל הרך שונים מאלה של ילדים ובני
נוער ,וצורכי ילד הסובל מלקות או מנכות אינם דומים לצורכי ילדים שאינם סובלים מאלה.
 ההקשר החברתי-תרבותי :יש הבדלים בין חברות בנוגע לנורמות התרבות הנוגעות להתנהגותמתעללת ,ובייחוד מזניחה ,וגם בתוך חברה נתונה חלים שינויים במשך הזמן ( Straus & Kaufman
 .)Kantor, 2005אחת הביקורות היא שנושא התרבות לא נשקל מספיק ועולה מכאן השאלה באיזה
מידה יש להתחשב ולבטא סובלנות לשונות תרבותית בניסוח ההגדרות ( Stowman & Donohue,
.)WHO, 1999 ;2005
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ב .דוגמאות להגדרות נפוצות כיום ומסקנות מניתוח ההגדרות שנסקרו
במדינות שונות בעולם נעשו מאמצים להגדיר התעללות בילדים והזנחתם כדי לאפשר הערכה ומדידה
שוטפת של התופעה:
 בריטניה :ההגדרה שאומצה היא :התעללות והזנחה הן צורות של  .CMאדם עשוי להתעלל בילד או
להזניחו באמצעות הסבת נזק או אם נכשל במניעת נזק .ילדים יכולים לעבור התעללות במשפחה,
במוסד או בקהילה ,על ידי אנשים המוכרים להם ,ולעתים נדירות יותר על ידי אדם זר .הם יכולים
לעבור התעללות מידי מבוגר ,מבוגרים ,ילד או ילדים .ההתעללות וההזנחה חולקו לארבעה סוגים:
התעללות פיזית ,התעללות רגשית ,התעללות מינית והזנחה ,ולכל אחד מן הסוגים נוסחה הגדרה (ראו
לוח במסמך מצורף) .בהגדרה שאימצו בבריטניה מושם דגש על התנהגות האחראי אבל יש גם
התייחסות למצב הילד ,ונכללת בה התייחסות לחומרת הפגיעה – הן נזק ,הן פוטנציאל לנזק –
ולמאפייני הפוגע .ההגדרות על פי סוגי ההתעללות וההזנחה מפרטות את תחומי הפגיעה ומתייחסות
אף הן להתנהגות האחראי ולנושא הפגיעה ,אבל מלבד זאת אין בהן התייחסות לצירי המיון האחרים.
יוצאות דופן הן ההגדרות של התעללות רגשית ושל הזנחה הכוללות גם את ממד הזמן ( Working
.)Together to Safeguard Children, 2006
 ארצות הברית :הסקר האמריקני  )National Incidence Study( NISמציג מאמץ ארוך טווח להעריך את
היקף התופעה בארצות הברית בשנה נתונה .עד עתה כלל הסקר ארבעה סבבים – הראשון נערך ב-
 1979והאחרון ב .2005-ב NIS-ביקשו לנסח הגדרה שתהיה גם רחבה מספיק – תכלול את טווח
הפגיעות שהסקר ביקש לכסות ,וגם ספציפית מספיק – תאפשר קבלת ממצאים מהימנים ,שגם ניתנים
להשוואה .ההגדרה שמשמשת את הסקר היא :ילד שבריאותו הפיזית או הרגשית או רווחתו נפגעו,
או שהיה חשש ממשי לנזק ,בשל מעשים או מחדלים של ההורה/הורים שלו או של אדם (או כמה)
שהיה אחראי לרווחתו .הסקר כולל שתי מערכות סטנדרטים להגדרות :נזק ( )harm standardשמכוון
למצב שיש פגיעה ,וסיכון ( )endangerment standardשמתייחס למצבים של פוטנציאל לנזק .ההתעללות
וההזנחה חולקו ל שישה סוגים :התעללות פיזית ,התעללות מינית ,התעללות רגשית ,הזנחה פיזית,
הזנחה רגשית והזנחה חינוכית .ההגדרות של הסקר האמריקני כוללות התייחסות להתנהגות האחראי
ולמצב הילד ,לחומרת הפגיעה ולכוונה (.)Sedlak, 2001
 קנדה :הסקר הקנדי ,)The Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect( CIS
הנערך כל חמש שנים ,מספק אומדנים לאומיים של היקף הילדים שדווח כי חוו התעללות והזנחה ושל
מאפייניהם .ההתעללות וה הזנחה סווגו לארבעה סוגים :התעללות פיזית ,התעללות מינית ,התעללות
והזנחה רגשיות ( )Emotional Maltreatmentוהזנחה .הסקר מתייחס גם למשך ההתעללות או ההזנחה
(חד-פעמי ,קצר טווח ,ארוך טווח) ,לסוג הנזק (הן הפיזי והן הנפשי) ולזהות הפוגע (.)Knoke et al., 2009
מלבד ההגדרות שנוסחו במסגרת המאמצים למדוד את היקף התופעה ולטפל בנפגעיה ,חוקרים רבים הציעו
הגדרות משלהם לסוגים של התעללות והזנחה .בלוח המופיע בנספח מוצגות כל ההגדרות שנסקרו .בתחילה
מוצגות הגדרות של המושג הכללי  Child Maltreatmentולאחר מכן הגדרות לפי סוגי פגיעה :הזנחה,
התעללות פיזית ,התעללות רגשית והתעללות מינית .כל אחד מסוגי הפגיעה מצוין בצבע אחר .כמו כן,
ההגדרות בכל אחד מסוגי הפגיעה מסודרות על פני ציר הזמן – מהגדרות ישנות יותר להגדרות חדשות יותר.
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סקירת ההגדרות המצויות בספרות מעידה לא רק על הרכיבים שנכללו בהן (מעשה או מחדל ,התנהגות
האחראי או מצב הילד וכו') ,אלא גם על ההכרעות שהתקבלו בנוגע לרכיבים (כך ,למשל ,בחלק מן ההגדרות
הוכרע שהתעללות היא מעשה והזנחה היא מחדל) .להלן מסקנות עיקריות העולות מניתוח הלוח:
 אף כי ההגדרות כיום מפורטות יותר מבעבר ופחות מעורפלות ,עדיין מרביתן אינן בהירות מספיק
וחסרות פירוט בנוגע למצבים שאליהם הן מתייחסות ולאוכלוסייה הנכללת בהן .הגדרות רבות אינן
כוללות התייחסות לצירי המיון שצוינו לעיל ,ומשאירות מרחב רב לפרשנות.
 כל ההגדרות של  CMמתייחסות להתנהגות האחראי ושתיים מהן כוללות גם את הרכיב של מצב הילד.
שלוש מתוך חמש ההגדרות של  CMמתייחסות גם לחומרת הפגיעה :שתיים מהן מתייחסות הן לנזק
בפועל ,הן לסיכון לפגיעה ,ואחת רק למצב שיש נזק .שתי הגדרות מתייחסות לרכיב הכוונה ,כשאחת
מהן כוללת גם כוונה וגם אי -כוונה ואחת רק אם הייתה כוונה .הגדרה אחת בלבד כוללת חמישה
צירים :מעשה/מחדל ,התנהגות אחראי/מצב ילד ,נזק בפועל/סיכון לפגיעה ,כוונה/אי-כוונה ואירוע
חד-פעמי/דפוס מתמשך .הרכיבים שהודגשו הם אלה הכלולים בהגדרה.
 בהגדרות של סוגי ההתעללות וההזנחה למיניהן נמצא שמרבית ההגדרות כוללות גם התייחסות להורה
וגם למצב הילד ,אך יש גם לא מעט הגדרות הכוללות רק את אחד הרכיבים .בתחום ההתעללות
הפיזית ,למשל ,בולטת ההתייחסות למצב הילד על פני התייחסות להתנהגות ההורה/מטפל ,ובתחום
ההתעללות המינית הדגש הוא על התנהגות ההורה/מטפל.
 כל ההגדרות של התעללות פיזית מתייחסות למצב הילד ,וכמעט כולן נדרשות גם לנושא של חומרת
הפגיעה וכוללות פוטנציאל לפגיעה .הגדרות מעטות מתייחסות לנושא של כוונה ושל ממד הזמן (אירוע
חד-פעמי או דפוס מתמשך).
 אף כי במקצת מן ההגדרות עולה הסכמה בנוגע לאחריות של כל הגורמים להגן על הילד ,בולט הדגש
על ההורים כאחראיים המיידיים.
 הגדרות של התעללות רגשית נבדלות מהגדרות אחרות של התעללות בכך שחלקן כוללות בהן גם מחדל
ולא רק מעשה .כמעט כל ההגדרות מתייחסות למצב הילד וגם להתנהגות ההורה .רובן מתייחסות
לפגיעה וחלקן גם לפוטנציאל לפגיעה .אין כמעט התייחסות לעניין השונות התרבותית .בהגדרות
המאוחרות יותר יש התייחסות לעניין הכוונה ,הסיכון לפגיעה והכרוניות (דפוס מתמשך).
 הגדרות של הזנחה נדרשות לממד הזמן ומתייחסות למצב של דפוס מתמשך .עם השנים ניכרת הרחבה של
טווח תחומי הצורך ויותר הגדרות כוללות סיכון לפגיעה ,כוונה ,כרוניות ויחסיות (שונות תרבותית והתאמה
לצרכים ייחודיים) .יצוין כי ממד התרבות מופיע במיוחד בהגדרות שנוסחו בשנים מוקדמות יותר.

ג .סוגיות ומושגים נוספים הקשורים בהגדרת התעללות והזנחה
בניסוח ההגדרות של התעללות והזנחה יש להביא בחשבון מאפיינים נוספים של התופעה .על כן ,לבד מצירי
המיון יש להגדיר גם מונחים נלווים להגדרות:
 מיהו ילד :ההגדרה מיהו ילד או קטין שונה בין מדינות ,ואף באותה מדינה עשויות להיות כמה
הגדרות ,העונות על צרכים שונים .הדבר נכון גם בארץ (מורג .)1995 ,רוב ההגדרות כוללות ילדים מגיל
לידה ועד גיל ( 17כולל) ,בהתאם להגדרה של האמנה לזכויות הילד (;Sedlak, 2001 ;Leeb et al., 2008
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 .)WHO, 1999אולם יש חוקרים הקוראים לכלול בהגדרות של התעללות והזנחה גם מקרים
המתרחשים בעת ההיריון (.)Working Together to Safeguard Children, 2006
 הפוגע :רכיב מכריע נוסף בהגדרות נוגע לפוגעים .כדי להקל את יכולת ההשוואה לנתונים אחרים ,יש
הממליצים לאמץ הגדרה הכוללת בין הפוגעים גם זרים ( .)World Health Organization, 2015ב,NIS-
למשל ,נקבע שכאשר הפוגע אינו הורה הילד ,עליו להיות מבוגר (גיל  18ומעלה) ,למעט במקרים של
התעללות מינית שהפוגע שאינו הורה יכול להיות גם צעיר מגיל  .18כמו כן ,נקבעו לכל צורה של
התעללות והזנחה סטנדרטים הקובעים אם הפוגע יכול להיות רק ההורה או גם מטפל אחר שהיה
אחראי לילד (.)Sedlak, 2001
 מטפל :המשותף לכל ההגדרות הנסקרות במסמך זה הוא שהן מתייחסות להתעללות או להזנחה
המתרחשות על ידי הורה או על ידי מי שמוגדר כאדם שאחראי לטיפול בילד ולפיקוח עליו ולדאגה
לרווחתו ולבריאותו בכלל .יש הגדרות שמבחינות בין מטפל ראשי למטפל משני.
 חומרה וכרוניות :המושג כרוניות כולל כמה היבטים – מקרה יחיד או כמה מקרים של התעללות
והזנחה (שכי חות) ,כמה תקופות התפתחות של הילד כוללות התעללות והזנחה (כלומר ,ההיקף של
התופעה) והאם יש או אין פערים בדפוס ההתעללות (המשכיות) .הגיל שההתעללות החלה בו,
שכיחותה ,היקפה והמשכיותה קשים במיוחד לקידוד ולתיקוף (.)World Health Organization, 2015
לסיכום ,אחת מאבני היסוד של פיתוח אינדקס היא הכרעה בנוגע להגדרות שייעשה בהן שימוש .פרק זה
נועד לספק מידע חיוני לצורך הכרעה בסוגיה זו .מידע זה כלל:
( )1פירוט של הקשיים הכרוכים בניסוח הגדרות אחידות ,מוסכמות ובהירות.
( )2התייחסות להשלכות שיש להיעדר הגדרות מוסכמות ונהירות על היבטים שונים ,כגון מעקב אחר
היקף התופעה בקרב קבוצות שונות ולאורך זמן ,פיתוח מדיניות ,הקצאת משאבים ובניית תכניות
התערבות מבוססי מידע ,וכן עריכת מחקרים המסייעים להבנת תופעת ההתעללות וההזנחה.
( )3הצגת שישה צירי מיון שעל פיהם אפשר לנתח את ההגדרות הקיימות היום ,תוך הסבר על הצירים ועל
הרכיבים הכלולים בהם והצגת המשמעות של הכללת כל אחד מן הצירים ומרכיביו בהגדרה של
התעללות והזנחה.
בחינת ההגדרות הקיימות היום מעידה כי גם אם קיים דמיון רב ביניהן ,ההבדלים ביניהן מקשים על
ההכרעה באילו הגדרות לבחור .כמו כן ,סקירת ההגדרות מצביעה על כך שרבות מהן מעורפלות ,מאחר שלא
נכללה בהן התייחסות מפורשת לצירי המיון השונים ולרכיביהם .הדיון בוועדה המייעצת שיקף את
המורכבות ואת הקושי בגיבוש הגדרות מוסכמות להתעללות ולהזנחה לצורך מדידה וניטור של התופעה.
בעקבות כך עלתה הקריאה לדבוק בהגדרות אשר כבר נמצאות בשימוש בעולם ,כדי לאפשר ,בין השאר,
השוואה של הנתונים.
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 .4מקורות מידע על התעללות והזנחה בעולם ובישראל
במדינות רבות קיימות מערכות מידע לאומיות לאיסוף נתונים על ילדים שסבלו מהתעללות ומהזנחה .סקר
שאסף נתונים מ 19-מדינות באירופה מצא שבכל המדינות נאסף מידע כלשהו על אלימות נגד ילדים ,ובין
השאר על  , CMאולם רק במדינות הנורדיות ,ובפרט בדנמרק ,יש איסוף מידע מקיף .עוד נמצא ,שנוסף על
איסוף נתונים מנהליים ,ב 11-מדינות נערכים מאז  2008גם סקרים הכוללים מדגם מייצג של האוכלוסייה;
בשש מתוך מדינות אלה נכללו ילדים כמשיבים ( .)Nectoux & Sengoelge, 2015בסקירה על מערכות מידע
לאומיות הפועלות בעולם (נסקרו עשר מדינות ,וביניהן ארה"ב ,אוסטרליה ומדינות באסיה) זוהו שני סוגי
מערכות מידע עיקריים :מערכות האוספות נתונים על גורמי סיכון להתעללות והזנחה ,ומערכות המתארות
את המקרים של הילדים ושל המשפחות שדווחו לשירותי הרווחה או לרשויות החוק .נמצא שחלק מן
המדינות אוספות מידע ומנתחות אותו כבר כמה עשורים ,ושמדינות רבות נמצאות בתהליך שדרוג
המערכות .הסקירה גם כוללת דוגמאות למערכות שעושות את צעדיהן הראשונים לקראת איסוף מידע
לאומי מקיף שיאפשר כיסוי מלא יותר של התופעה (.)AlEissa et al., 2009
פרק זה נפתח בסקירה של שיטות איסוף ה מידע על התעללות והזנחה ,תוך בחינת היתרונות של כל שיטה
ומגבלותיה .סקירה זו כוללת גם תיאור מפורט יותר של הכלים המרכזיים המשמשים בעולם .לאחר מכן
מוצגים מקורות המידע הקיימים בישראל ,תוך התייחסות למידע שנאסף ולמגבלותיו.

 4.1מקורות מידע ושיטות איסוף :יתרונות ומגבלות
אחד הנושאים שהחוקרים חלוקים עליהם ואשר מקשים על מדידת  CMהוא הדרך שנקבע בה האם הייתה
התעללות והזנחה .קיימים כמה מקורות מידע עיקריים על ילדים נפגעי התעללות והזנחה:
 מידע מנהלי על ילדים שהתקבל עליהם דיווח במערכת להגנת הילד/מערכת הרווחה
 מחקרים רטרוספקטיביים בקרב מבוגרים או ילדים
 מחקרים פרוספקטיביים בקרב ילדים
 סקרים אפידמיולוגיים בקהילות נבחרות או בקרב כלל האוכלוסייה
במילים אחרות ,השיטות המקובלות הן נתונים מנהליים ,סקרים בקרב אנשי מקצוע ודיווח עצמי (של הפוגע
או של הנפגע) ( .)Cicchetti & Manly, 2001לכל אחת משיטות האיסוף יתרונות ומגבלות ,ואלה מוצגים להלן.

א .נתונים מנהליים
שירותים רבים מעורבים בטיפול בנפגעי התעללות והזנחה .עם זאת ,נתונים על התופעה נאספים בעיקר על
ידי שירותים מתחום הרווחה ,הבריאות והמשפט ( .)AlEissa et al., 2009לנתונים מנהליים יתרונות אחדים
(:)Fallon et al., 2010
 הם נאספים באופן שוטף ובמקרים רבים מפורסמים פעם בשנה.
 הם משמשים לזיהוי מגמות וצרכים דחופים בשירותים ומסייעים לעיצוב מדיניות .במקרים רבים
גודל המאגר והאיסוף השנתי והמתמשך של הנתונים מתאים גם לזיהוי מגמות לאורך זמן.
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 הם יכולים לשמש את העובדים בשטח ללמידה ,לבקרה עצמית ולשיפור עבודתם השוטפת.
 הם משמשים חוקרים המבקשים לחקור שאלות מהותיות ,כמו מה מוביל להישנות של מקרי
התעללות והזנחה ,ומהם ה גורמים המשפיעים על נגישות לשירותים ועל אופן היישום של תכניות
שמפעילה הממשלה.
לצד היתרונות הגלומים בתפוצה הרחבה של מערכות מנהליות ובאיסוף המידע השוטף על התעללות
והזנחה ,יש לנתונים מנהליים מספר מגבלות:
 שונות רבה בטיפולוגיה של  CMובהגדרות .אין מערכת הגדרות אחידה שעל בסיסה נאסף המידע ויש
הבדלים רבים בין מאגרי הנתונים ברכיבי המידע הכלולים בהם .בשירותים רבים אין מנגנונים לאגד
מידע ברמת המטופל ,והיכולת לקבץ מידע זה מוגבלת בשל הבדלים בהגדרות של התעללות והזנחה,
במבנה המערכות המנהליות וברכיבי הנתונים המתועדים ( .)Fallon et al., 2010ההבדלים בין המערכות
מקשים על עריכת השוואות בין הנתונים ועל זיהוי מגמות ושינויים לאורך זמן ברמה הלאומית
(.)Nectoux & Sengoelge, 2015
 במדינות רבות אין שיתוף מידע בין מערכות הנתונים והשירותים ,היבט המקשה אף הוא על ריכוז
המידע ועל תכלולו.
 איסוף המידע לרוב מקוטע ואינו מקיף.
 נתונים מנהליים בלבד אינם משקפים את היקף התופעה ,מאחר שהם נשענים בעיקר על דיווח אנשי
מקצוע וקיים פער גדול בהיקף התופעה בין נתונים מנהליים לשכיחות בפועל (נושא זה ידון בהרחבה
בהמשך (.)Theodore et al., 2005

ב .סקרים בקרב אנשי מקצוע
סקרים נערכים בקרב אנשי מקצוע משירותים טיפוליים ובקרב אנשי מקצוע משירותים אוניברסליים,
דוגמת בתי ספר וטיפות חלב .עם זאת ,ספרות המקצוע שדנה בשיטות איסוף מתייחסת בעיקר לסקרים
בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול ,ובפרט לעובדים סוציאליים .בספרות מצוינים מספר יתרונות לעריכת
סקרים בקרב אנשי מקצוע:
 הם לרוב משתמשים בהגדרות מתוקננות המאפשרות סיווגים ספציפיים של התופעה ( Fallon et al.,

.)2010
 הם מאפשרים לבחון מגמות בדיווח על חשד להתעללות והזנחה ובאימות החשדות וכן שינויים
בשירותי הרווחה ברמה הלאומית (.)Fallon et al., 2010
 יכולתם לבחון מגמות לאורך זמן מספקת מידע חשוב על האפידמיולוגיה של התעללות והזנחה ,ללא
צורך לערוך מחקרי אורך שעלותם גבוהה (.)Fallon et al., 2010
 הם נשענים על דיווח אנשי מקצוע מאומנים ,ולמרות מגבלות הדיווחים הם עדיין מספקים תיעוד של
מקרים חשובים ()Dubowitz et al., 2005
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 בנוגע לסקרים בקרב אנשי מקצוע בשירותים אוניברסליים בקהילה ,ובעיקר בקרב צוותי החינוך בבתי
הספר ,נטען שהם מאפשרים כיסוי רחב יותר של ילדים הסובלים מהתעללות והזנחה ,בשל הקשר
המתמשך עם הילדים במסגרת בית הספר (.)Gilbert et al., 2009b
עם זאת ,לסקרים בקרב אנשי מקצוע מגבלות אחדות שיש להביא בחשבון:
 יש לנהוג זהירות בסקרים בהשוואת מגמות לאורך זמן ,מאחר שבסקרים רבים (למשל הNIS-

האמריקני וה CIS-הקנדי) נדגמים בכל שנת איסוף ילדים ומשפחות ממקומות שונים (מחלקות רווחה
באזורים שונים) ,ויש הטרוגניות שאינה מנוטרת בין המדגמים (.)Fallon et al., 2010
 המידע נאסף לרוב מעובדים סוציאליים ,ועל כן חשוף לתת-דיווח מחד – מתייחס לילדים המוכרים
בלבד ,ועל דיווח יתר מאידך – מתמקד באוכלוסיות עם צרכים אחרים ,שעשויים להיות קשורים
להתעללות והזנחה אך אינם התופעה לכשעצמה (.)Dubowitz et al., 2005
 הישענות על דיווח רשויות הרווחה מקשה על השוואות בין אזורים ,בשל שונות בחקיקה ,באופן יישום
החוקים ובסטנדרטים הראייתיים שעל פיהם נקבע אם הייתה התעללות והזנחה (McKenzie & Scott,
.)2011; Wulczyn, 2009
 דעות קדומות (הטיות) של העובדים הסוצי אליים משפיעות על תהליכי הזיהוי של מקרי ההתעללות
וההזנחה ,אופני דיווחם ,סקירתם ואימותם (.)Dubowitz et al., 2005

ג .דיווח עצמי
דיווח עצמי מתייחס לסקרי אוכלוסייה ,שיכולים להיערך בקרב הורים (למשל על דרכי חינוך וענישה) ,בקרב
צעירים על ילדותם ובקרב ילדים בוגרים על התנהגות קשה כלפיהם או על התעללות בבית או במוסד.
יתרונות הדיווח העצמי:
 דיווח עצמי (הן של הורים ,הן של ילדים) מאפשר להגיע להיקף רחב יותר של התופעה לעומת נתונים
מנהליים וסקרים בקרב אנשי מקצוע ( Gilbert et al., 2009b; Stoltenborgh et al., 2015; Theodore et
.)al., 2005; Wulczyn, 2009
 דיווח עצמי מתאים לבחינת אירועים פרטיים המתרחשים בתוככי המשפחה ,שלרוב אינם יכולים
להיות מושא לתצפית קלינית (כלומר ,לשימוש במתודה של תצפית) .נקודה זו מתחדדת ביתר שאת
במקרים של הזנחה (ארזי.)Straus & Kaufman Kantor, 2005 ;2004 ,
 בגיל ובשלב ההתפתחות המתאים חשוב לשמוע את נקודת המבט של הילדים בנוגע להתנסויותיהם
(ארזי.)Runyan et al., 2009 ;2004 ,
מגבלותיו של הדיווח העצמי:
 החשש מפני רצייה חברתית (.)Dubowitz et al., 2005
 יש הטוענים שכמקור מידע יחיד הורים אינם מקור מהימן במיוחד ,אם בשל היותם הפוגעים ,אם בשל
הכחשה ,בושה או חשש מתביעות שמונעות מהם לדווח ואם כי הם אינם מזהים את הסימנים ( Chan,
.)2012; Chan, 2014; Hamarman et al., 2002
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 דיווח ילדים דורש התאמה של ניסוח השאלות לגיל הילדים .על כן נדרשת מומחיות בהבניית שאלונים
המיועדים לגילים שונים .כמו כן ,ילדים מתחת לגיל מסוים אינם יכולים למסור מידע בנושאים אלה.
 ההתייחסות למידע שמספקים הילדים צריכה להיות זהירה ,בפרט כשהוא עלול לגרום למצוקה או
לסכן אחרים .יש לבחון את יכולתם לתת הסכמה מדעת ולהביא בחשבון היבטים של אתיקה כמו
סוגיות של שמירת פרטיו ת המשתתף ,הגנה על זכויותיו וקבלת הסכמה של ההורים .בהקשר לכך,
כאשר איסוף המידע נעשה באמצעות ראיונות ,יש לתת את הדעת לבחירת צוות המחקר .חשוב
להכשיר אותו היטב לנושא ולספק לו כלים להתמודד עם ההשלכות של עצם חשיפת המידע .כמו כן,
יש לתת את הדעת למאפייני המראיין :ילדים (וכך גם נשים) עשויים להרגיש לא בנוח להיפתח בפני
מראיינים ממגדר מסוים (ארזי.)Runyan et al., 2009 ;2004 ,

ד .סיכום ומסקנות
סקירת מאגרי הנתונים על  CMמלמדת כי מדינות רבות אוספות נתונים על התופעה ,וחלקן עושות זאת כבר
זמן רב .מרבית המדינות אוספות נתונים מנהליים ,אך יש גם כאלה שעורכות סקרים כדי לשפר את היקף
הילדים המיוצג וללמוד יותר על התופעה .עם זאת ,איסוף המידע לרוב אינו מקיף ומקוטע וההבדלים בין
מאגרי ה נתונים בנוגע לרכיבי המידע הנאספים רבים .במדינות רבות גם נמצא חוסר שיתוף מידע בין
מערכות הנתונים והשירותים .היעדר שיתוף המידע וההבדלים בין המערכות האוספות נתונים ,כמו גם
בנתונים הנאספים ,מקשים על ריכוז המידע ועל תכלולו .ההבדלים בין המערכות מקשים גם על עריכת
השוואות בין הנתונים ,לא רק בין מדינות אלא גם באותה מדינה עצמה .קושי זה נובע מן ההבדלים בין
רכיבי הנתונים הנאספים ,אך גם מהבדלים בהגדרות של סוגי הפגיעה ,של אוכלוסיית היעד ועוד.
בהינתן האופי המתפתח של זיהוי התופעה ,של איתורה ושל אופני הטיפול בה ,אף מערכת לאיסוף מידע
אינה יכולה לייצג את מלוא התופעה ( .)Fallon et al., 2010עם זאת ,נמצא ששיטות איסוף מידע מסוימות
משפרות יכולת זו .דיווח עצמי של ילדים או של הורים וסקרים בקרב אנשי מקצוע (משירותי רווחה
ומשירותים אחרים ,למשל בתי ספר) משפרים את האומדן של היקף תופעת ה CM-לעומת נתונים מנהליים.
אולם גם הדיווח העצמי ודיווח ההורים אינם חפים מבעיות .אלה נגועים במבוכה ,בהכחשה ובחוסר הבנה
(.)Gilbert et al., 2009a
המסקנות העולות מן המחקרים הן שבחירת שיטת איסוף המידע והשימוש בו צריכים להתאים לשאלה
הנחקרת ( ,)Wulczyn, 2009וכי למקורות מידע מרובים יש סיכוי טוב יותר להציג היקף מלא יותר של
התופעה ( .)Leeb et al., 2008לפיכך ,מחקרים שנועדו לאמוד את היקף התופעה ,כמו גם מחקרי אורך
( 3,)LONGSCANמבססים את הערכותיהם על שקלול מקורות אחדים.

 LONGitudinal studies of child abuse and neglect 3הוא פרויקט מחקרי אורך מרובי אתרים שנועד לגשר על הפער בין
מדע לפרקטיקה באמצעות שימוש בתאוריה אקולוגית-התפתחותית .מטרת הפרויקט לבחון סיבות ותוצאות של
התעללות בילדים והזנחתם .הפרויקט החל בעקבות יזמה של המרכז הלאומי להתעללות בילדים והזנחתם בתחילת
שנות ה.)NCCAN( 90-

17

 4.2כלי מדידה בולטים המשמשים בעולם
בחינה של המערכות לאיסוף מידע הקיימות בעולם מצביעה על שימוש במספר שיטות איסוף .נמצא
שבמספר מדינות נוסחה מערכת הגדרות לשימוש אנשי המקצוע וכן פותח מערך מחקר רחב שכלל גם פיתוח
כלים למדידת  . CMלהלן תיאור של המערכות העיקריות המשמשות בעולם לאיסוף מידע על התעללות
והזנחה:
 באנגליה נוסחה מערכת הגדרות של התעללות והזנחה ,ונכתבה חוברת הדרכה שנועדה להנחות את
אנשי המקצוע בזיהוי ילדים שעברו התעללות והזנחה (:)Working Together to Safeguard Children
 האיסוף נעשה באמצעות מידע מנהלי המדווח על כל הילדים שנחשד כי הם זקוקים להגנה.
 הנתונים נאספים בכל שנה ,בין  1באפריל ל 31-במארס ,מאז .1988
 את הקבצים ממלאות רשויות הסטטיסטיקה המקומיות והם מועלים לאתר מאובטח השייך
למחלקה הממשלתית .)Department for Children, Schools and Families( DCSF
 רכיבי המידע הנאסף משתנים מדי פעם בהתאם לשינויים בחקיקה ,בהנחיות וגם בהתאם לבקשת
הרשויות המקומיות .שימוש ברשות סטטיסטית לצורך ניתוח המידע דומה להחלטה שהתקבלה
בישראל ,במשרד לביטחון פנים ,לתת ללמ"ס לנתח את המידע שנאסף במסגרת מדד האלימות.
 בארה"ב יש איסוף מידע גם באמצעות סקר ( )NISוגם באמצעות מידע מנהלי (.)NCANDS
:)Sedlak, 2011( National Incidence Study - NIS 
 סקר בקרב אנשי מקצוע ,הנערך בהתאם לדרישת הקונגרס. משתמש בטפסים שפותחו במיוחד לצורך איסוף נתונים על התעללות והזנחה. המידע נאסף הן מעובדים סוציאליים המטפלים בילדים ,הן מגורמים נוספים בקהילה (אנשימקצוע מתחום החינוך ,הבריאות ,האכיפה ושירותים אחרים ,כמו מעונות לגיל הרך ,שירותי
רווחה וולונטריים ,מקלטים לבני נוער חסרי בית ,רשויות של דיור ציבורי) .כלומר ,הדיווח
הוא על ילדים המוכרים לשירותי הרווחה ועל ילדים שאינם מוכרים .מתודולוגיה זו דומה
לנעשה ב 3600-התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון בישראל .צוות המחקר של הNIS-
הכשיר את אנשי המקצוע בקהילה בדרכי איתור מקרים של התעללות והזנחה.
 כל מקרה מדווח נבחן על ידי מקודדים מטעם צוות המחקר על פי ההגדרות שנקבעו במהלךפיתוח הכלי ,ורק המקרים שעונים על ההגדרות נכללים במדידה.
 תדירות איסוף המידע אינה קבועה .כל סבב נעשה בצמוד לחוק חדש שנחקק בנוגע להתעללותוהזנחה ,ויש תלות במקורות מימון .עד היום נעשו ארבעה סבבים.2005 ,1993 ,1986 ,1979 :
 הסקר נשען על מדגם ארצי מייצג של מחוזות והמידע נאסף במשך שלושה חודשים .כל ילדנספר פעם אחת והנתונים הסופיים משוקללים כך שייצגו את כלל הילדים בארה"ב שחוו
התעללות או הזנחה באותה שנה שבה נערך הסקר.
:)Fallon et al., 2010( The National Child Abuse and Neglect Data System - NCANDS 
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 מערכת למידע מנהלי הפועלת מ 1988-ומתבססת על כל הדיווחים של התעללות והזנחהשהגיעו לידי רשויות הרווחה .יצוין שבארה"ב יש "חובת דיווח".
 הנתונים נאספים משירותי הרווחה בכל  50המדינות וכן ממחוז קולומביה ופורטו ריקו,והמרכז להתעללות והזנחה מאגדם ומנתחם.
 המידע נאס ף אחת לשנה וכולל מידע אגרגטיבי ברמת המדינה ומידע ברמת הילד על הילדיםהידועים לשירותי הרווחה .כל מדינה ממפה את הנתונים ממערכות המידע שלה לפי התבנית
של  , NCANDSשפרטיה מופיעים במדריך שנכתב לצורך כך ,ובסיוע טכני של אנשי הפרויקט.
 כל הדיווחים על התעללות והזנחה שהתקבלו באותה שנה נכללים בקובץ ילד ומספקים ניתוחאורך של מקרים חוזרים.
 בקנדה קיים סקר בקרב אנשי מקצוע בשירותי הרווחה ,הThe Canadian Incidence Study of ( CIS-

:)Fallon et al., 2010( )Reported Child Abuse and Neglect
 אוסף מידע רק על הילדים שדווחו לשירותי הרווחה ונחקרו על ידם .המידע נאסף ישירות
מעובדים סוציאליים על סמך נתונים שהם אוספים במהלך הבדיקה.
 לצורך הסקר נוסחו הגדרות של התעללות והזנחה ונבנה כלי .צוות המחקר נדרש להתגבר על
השונות בהגדרות של התעללות והזנחה בין אזורי השיפוט .חוקרי ילדים ()Investigating workers
הוכשרו על ידי צוות המחקר לבחון את המקרים שנשלחים אליהם לבדיקה באמצעות מערכת
אחת של הגדרות שפיתח צוות המחקר.
 המידע נאסף כל חמש שנים על מדגם של מחלקות ושל מקרים בתוך כל מחלקה (מדגם שכבות).
הסבב הראשון נערך ב ,1998-השני ב ,2003-השלישי ב.2008-
 ה )Prevalence of Child Maltreatment( NPM-הוא שם הכלי המשמש בהולנד .הוא מבוסס על
המתודולוגיה של ה NIS-האמריקני (4:)Euser et al., 2013
 טופס למילוי עובדים סוציאליים.
 טופס למילוי גורמים מקצועיים בקהילה שהוכשרו לאתר מקרים של התעללות והזנחה.
 בנוסף לשני כלים אלה ,המבוססים על ה ,NIS-בהולנד משתמשים בשיטה איסוף נוספת – דיווח
עצמי של בני נוער.
 כמו בארה"ב ( )NISובקנדה ,גם בהולנד מקודדים שהוכשרו במיוחד ,מקודדים את הטפסים
שמולאו (וגם את שאלוני התלמידים) כדי להכריע האם המקרה שדווח עונה על ההגדרות של CM
שקבע המחקר ,וכדי לסווג את המקרה לאחד מששת סוגי הפגיעה שהוגדרו.
 סבב ראשון נערך ב ,2005-וסבב שני ב.2010-
4

המתודולוגיה של ה NIS-אומצה גם בשווייץ אבל רק בנוגע להתעללות מינית .נעשים מאמצים לחזק את שיתוף
הפעולה בין השירותים ולערוך סבב נוסף ,הפעם על כל סוגי ההתעללות וההזנחה ( World Health Organization,
.)2015. Toolkit on mapping legal, health and social services responses to child maltreatment
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לסיכום ,בחינת המערכות הבולטות בעולם לאיסוף מידע מצביעה על קיומם של כלים האוספים מידע ברמה
הלאומית .כמו כן ,נמצא שמידע מנהלי וסקרים בקרב אנשי מקצוע הם שיטות האיסוף הנפוצות יותר .עוד
נמצא שלמעט נתונים מנהליים הנאספים באופן שוטף ,תדירות איסוף המידע באמצעות סקרים היא אחת
לחמש שנים ויותר.

 4.3מקורות המידע בישראל
אינדקס מבוסס על שילוב של מדדים ממגוון מערכות .בשלב הראשון של פיתוח האינדקס מומלץ לבחון את
המידע שנאסף במערכות אלו כדי לשקול באילו נתונים קיימים אפשר ורצוי להשתמש ,או אם יש צורך
בפיתוח כלי מדידה חדשים .לפיכך ,כחלק מפיתוח האינדקס הלאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם
נבחנו מקורות המידע הקיימים בישראל בתחום זה .בחינה זו נעשתה באמצעות עיון בפרסומים ,פנייה
לגורמים האחראיים לניהול קובצי נתונים מנהליים ועריכת ראיונות עם נציגי גופים האוספים נתונים ועם
חוקרים בתחום .בבדיקה זו ביקשנו ללמוד אילו נתונים נאספים ,מהן המגבלות העיקריות של אותו מקור
מידע ,מה מידת הזמינות של הנתונים ואם אפשר יהיה לעשות בהם שימוש ולכלול אותם באינדקס5.
המידע המוצג להלן פורט את מקורות המידע לפי הגוף המופקד על איסוף הנתונים :משרדי ממשלה ,גופים
ציבוריים ,עמותות במגזר השלישי ואנשי אקדמיה.

 4.3.1נתונים רשמיים הנאספים במשרדי ממשלה
א .משרד הרווחה
 דיווחים לעובדים הסוציאליים לחוק הנוער .עובדים סוציאליים לחוק הנוער ממלאים תפקיד מרכזי
באיתור ילדים שנפגעו מהתעללות או מהזנחה ובטיפול בהם .בטופס מקוון ,שבנה משרד הרווחה
בשיתוף מכון חרוב ,העובדים מדווחים על מקרים שהופנו אליהם ,גם חדשים וגם בטיפול .הטופס נשלח
בדוא"ל למכון חרוב ולמועצה לשלום הילד לצורך בדיקת איכות הנתונים וניתוחם ,והנתונים פורסמו
אחת לשנה בדוח שהפיק מכון חרוב ובשנתון הסטטיסטי של המועצה לשלום הילד .בשנת  2015הוחלט
להעביר את האחריות לבדיקת הנתונים ולניתוחם לידי השירות לילד ולנוער באגף לשירותים חברתיים
ואישיים במשרד הרווחה.

המידע שנאסף:
 פרטים מזהים למעקב :שם עו"ס מטפלת ,שם מלא של הילד ות"ז (שמור אצל העו"סיות בלבד),תאריך הפניה ראשון ,תאריך לידה ,מגדר ,מספר הפניה עבור הקטין ,תאריך הפניה אם זו לא
הפניה ראשונה
 סיווג הפנייה :הגורם המפנה ,סיווג לאחר הפנייה ובדיקה של עו"ס לחוק נוער (מי יהיה אחראילהמשך הטיפול)
 האם הקטין מטופל לאור החוק5

סקירת מקורות המידע אינה מציגה את כלל מאגרי המידע הקיימים בשירותים אלא דוגמאות עיקריות .ישנם,
לדוגמה ,שירותים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים האוספים מידע על ילדים ונוער בסיכון כמו שירות ילד
ונוער ,שירות פרט ומשפחה ,שירות המבחן לנוער ,רשות חסות הנוער ,היחידה לחקירות ילדים ולחקירות מיוחדות
ועוד.
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 סיבת הפנייה :סיבת הפנייה העיקרית ,זיקה בין הפוגע לנפגע ,במקרה של התעללות מינית ישלציין האם המופנה הוא הנפגע או הפוגע
 מאפיינים נוספים :מוגבלות ,עולה חדש או בן של עולים חדשים יישום חובת הדיווח על פי חוק העונשין בשנת  :2015הועבר דיווח למשטרה ,הוגשה בקשה לוועדתפטור (כדי לא לדווח למשטרה) ,הופעל צו חירום ,הופעל צו הגנה על פי חוק הנוער ,פנייה להחלטת
ביניים ,הוגדר כקטין נזקק ,צו השגחה ,צו הוצאה ממשמורת
 מעורבות בית המשפט :מספר הפעמים שנעשתה פנייה על ידי בית משפט לענייני משפחה לעו"סלחוק הנוער ,הוגש ערעור על החלטת בית המשפט לנוער על ידי המשפחה במהלך השנה האחרונה,
הוגש ערעור על החלטת בית המשפט לנוער על ידי העובד הסוציאלי במהלך השנה האחרונה
 סעיף הנזקקות על פי חוק הנוער טיפול והשגחה שבגינו נעשתה הפנייה לבית המשפט בטופס נפרד ממלאים פרטים כלליים על הרשות המדווחת :שם מנהלת לשכה ,שם עו"ס מחוזית,שם עו"ס מגישה ,דוא"ל עו"ס מגישה ,טלפון עו"ס מגישה ,מספר עו"ס לחוק הנוער ברשות ב-
 ,2014אחוז משרה הכולל המוקצה לכל עו"ס לחוק הנוער ברשות ב ,2014-מספר משפחות
מטופלות לאור חוק ברשות ב ,2014-סך-כול הקטינים המטופלים בשנת .2014

מגבלות המידע:
 המידע כולל רק את המקרים הידועים לרשויות הרווחה ושגם הועבר עליהם דיווח לעו"ס לחוקהנוער.
 הסעיף על סיבת הפנייה כללי .אין הגדרות של סוגי הפגיעה ואין חלוקה לתת-קטגוריות שלהפגיעה .בעיית הסיווג על פי שיקול דעת העובד ותפיסותיו לא נפתרה בטופס זה.
 חסר מידע על חומרת הפגיעה :תדירות ,נזק ,כוונה פרטים דמוג רפיים ומשפחתיים חסרים ,למשל מוצא ,מבנה המשפחה וגודלה (משפחות חד-הוריות ,מספר ילדים במשפחה ,מספר ילדים נפגעים במשק הבית) ,גיל הילד בעת הפגיעה ,גיל
ההורים (או מטפלים אחרים ,לדוגמה בן זוג של אחד ההורים) ,מוצא ההורים (או מטפלים
אחרים ,לדוגמה בן זוג של אחד ההורים) ,מצב התעסוקה של כל אחד מן ההורים (או מטפלים
אחרים ,לדוגמה בן זוג של אחד ההורים).
 טופס "נתוני יסוד" (ממולא על ידי עובדי המחלקות לשירותים חברתיים)" .נזקקות" היא הסיבה
בגינה פונה משפחה למחלקה לשירותים חברתיים לקבלת סיוע ועזרה .הנזקקויות של המשפחה
נרשמות בטופס "נתוני יסוד" ועשויות להשתנות במהלך הטיפול ובמיוחד בעת "מיון התיקים" השנתי.
הרשימה הנוהגת כיום כוללת  46נזקקויות ,שחלקן עשויות להעיד על התעללות ו/או על הזנחה .חלקן
מתייחסות לכך ישירות ואחרות בעקיפין:
 ניהול לקוי של משק הבית בעיות בתפקוד האם -בעיות בתפקוד האב
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 ילד נטוש חינוך ובעיות התנהגות בעיות ביחסים בין הורים לילדים בעיות ביחסים בין הילדים נערה במצוקה אלימות במשפחה ,אלימות נגד נשים אלימות נגד ילדים אלימות אחיםמגבלות המידע:

 כמה מן הנזקקויות כלליות מאוד. הרשימה אינה מלווה במקרא או בתבחינים בנוגע למה נכלל בכל נזקקות ,ולכן קשה לחלץ מתוךהנתונים הנאספים את המצבים שהתכוונו בהם להתעללות ו/או להזנחה ,בפרט ,כאשר לא ברור
האם יש לבחון רק נזקקויות המוגדרות עבור הילד או גם כאלו המוגדרות עבור ההורה ועלולות
להיות בעלות השלכות על הילד במקרים של הזנחה (כלומר הורה שתפקודו לקוי אך ההשלכות על
הילד מוגבלות עקב מעורבותו של גורם אחר המפצה על החסר).
 קושי לבדל באופן ייחודי מצבים של היפגעות מהזנחה או מאלימות שאינה במסגרת המשפחה. במקרים רבים המילוי אינו איכותי ולכן אין ודאות בנוגע לתקפות המידע שאפשר להפיק מרשימתהנזקקויות הזו.
 רשימת הנזקקויות החדשה .באוקטובר  2013הושקה רשימת נזקקויות חדשה המוטמעת במהלך
ניסיוני בכ 130-מחלקות במסגרת "הרפורמה למחלקות לשירותים חברתיים" .נוסח מעודכן יצא ב-
 .2016הרשימה החדשה כוללת:
 התייחסות ישירה לסוגי הפגיעה השונים :התעללות פיזית ,התעללות מינית ,התעללות רגשית,ניצול כלכלי ,הזנחה פיזית ,הזנחה בריאותית בתחום הפיזי או הנפשי ,הרגשי ,הקוגניטיבי
והחברתי ,וכן עדות לאלימות כלפי בן משפחה.
 "נזקקויות סל" כוללניות יותר המתאימות למקרים שהפרט סובל מסוג אחד או יותר של הזנחהו/או התעללות.
 נזקקויות ברמת המשפחה המנוסחות באופן כללי יותר .חלקן מתייחסות ישירות לדפוסיהתעללות או הזנחה (ליקוי בתפקוד ההורי לרבות קשיים בהשגחה ובהגנה; אלימות במשפחה)
וחלקן באופן עקיף (קשיים בין ההורים לבין ילדיהם).
 הרשימה מבחינה בין היפגעות מאלימות בתוך המשפחה ומחוצה לה ובין הזנחה על ידי בניהמשפחה לבין הזנחה על ידי גורם אחר האמון על רווחת הילד ,אם יש כזה.
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 הרשימה מלווה במקרא מפורט המספק הגדרה ודוגמאות המבוססות על הספרות העדכניתוהתייעצות עם מומחים בתחום.
 הרשימה אינה מגדירה נזקקויות לפי גיל ,אך ניתן לזהות נזקקויות המתייחסות לילדים ולבני נוערבאמצעות הצלבה בין מידע ממנה לבין מידע מנהלי הקיים בנתוני היסוד שכולל גם נתונים
דמוגרפים נוספים.

מגבלות המידע:
 המידע מתייחס לילדים במשפחות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים בלבד. -הרשימה החדשה טרם הוטמעה בכל המחלקות לשירותים חברתיים.

ב .משרד הבריאות
במ ערכת הבריאות נאספים נתונים על בגירים ,קטינים וחסרי ישע שטופלו ונחשד שפציעתם נגרמה בשל
אלימות .המידע נאסף באמצעות "טופס ריכוז נתונים על חשד לאלימות במשפחה ותקיפה מינית" .את
הטופס אמורים למלא מרכזי ועדות אלימות ומנהלי שירותים לעבודה סוציאלית בכל בית חולים וקופת
חולים .על פי ההנחיה ,יש למלא את הטופס פעם בחודש ולשלוח למשרד הבריאות טופס מרוכז של הנתונים,
אך בפועל הנתונים מקופות החולים מתקבלים בין אחת לרבעון לאחת לשנה ,ומבתי החולים הם אינם
מתקבלים בתדירות קבועה והדבר תלוי בבית החולים .יש לציין כי קיימת גם שונות בין בתי החולים
בטפסים המשמשים אותם .בתחנות טיפות חלב הנתונים נאספים על גבי קובץ שונה מעט שיש בו נתונים
פחות מפורטים ,אך ניתן לקבל מידע מרוכז על מספר הקטינים המאותרים לפי אזור .הנתונים שמתקבלים
מבתי החולים ומקופות החולים מפורס מים אחת לשנה .נתוני קטינים מפורסמים בשנתון של המועצה
לשלום הילד .הטופס שמשתמשים בו היום נבנה ב 2006-ולווה גם במדריך .הוא מפורט יותר מן הטופס
שקדם לו .עתה מתכננים לבנות טופס חדש מפורט עוד יותר .המידע המרוכז מגיע בקובץ אקסל למשרד
הבריאות.

המידע הנאסף:
 סוג הפגיעה (העיקרי או החמור ביותר) – סוגי הפגיעה מתחלקים לשבע קטגוריות :התעללות/תקיפהמינית ,התעללות פיזית ,הזנחה/מניעת טיפול ,התעללות נפשית ,הטרדה מאיימת ,התעמרות כלכלית
ו/או מניעת זכויות ,תקיפה מינית על ידי זר או אדם מוכר שאינו בן משפחה .סוג הפגיעה מדווח לפי
גיל (שש קטגוריות) ולפי מגדר.
 סיבת הפנייה המוצהרת למסגרת רפואית – כוללת שמונה קטגוריות :חבלות/כוויות ,מילדותוגניקולוגיה ,תסמינים פנימיים ,תסמינים נפשיים ,סימנים להזנחה ,פגיעה מינית ,מעקב
(רפואי/תרופתי/היריון/התפתחות הילד ועוד) ,אחר (פרט) .סיבת הפנייה מדווחת על פי שלוש
קבוצות גיל :בגירים ,קטינים ,חסרי ישע.
 הגורם הפוגע (העיקרי) – כולל בן/בת זוג של הקרבן (כולל פרוד או גרוש) ,הורה (אב/אם) ,בן/בת שלהקרבן ,בן משפחה אחר ,אדם אחראי (עובד מוסד ,מטפל ,משפחה אומנת ועוד) ,אדם מוכר שאינו בן
משפחה ,אדם זר ,אין מידע  .הגורם הפוגע מדווח אף הוא על פי שלוש קבוצות גיל :בגירים ,קטינים,
חסרי ישע.
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 הפניה להמשך הטיפול (גורם אחד או יותר) – משטרה ,פקיד סעד ,שירותי רווחה בקהילה ,מרכזלמניעת אלימות ,מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית בקהילה ,מרכז לטיפול בתקיפה מינית בבית חולים,
גורם מטפ ל בקופת חולים ,שירותי בריאות הנפש ,טיפול פרטי/שב"ן ,לא הופנה/סירוב ,אחר (פירוט).
 מקום האיתור :בתי חולים (חדר מיון ,מחלקות אשפוז ,מרפאת חוץ ,מרכז לטיפול בתקיפה מיניתבבית חולים; מסגרות בקהילה (למשל ,מרפאות קופות חולים ,מוקדי רפואה דחופה ,מכונים
להתפתחות הילד ,תחנות טיפת חלב) .חלוקה לבגירים ,קטינים וחסרי ישע.
 פניות ראשונות או פניות חוזרות (אירוע נוסף לאותו נפגע).( -לבתי חולים בלבד) אשפוזים לצורך הגנה.

מגבלות המידע:
 הטופס אינו מלווה בהגדרות כלשהן לסוגי הפגיעה למיניהם .המדריך כללי ואינו מתאר ומסביר אתהקטגוריות.
 הנתונים מופקים ברמת בית החולים או קופת החולים בלבד .הנתונים הנחשפים בפני משרד הבריאותמרוכזים ואינם מועברים ברמת הילד .למשרד הבריאות אין את התשתית המערכתית והתקציבית
לקבל נתונים ברמת הילד ולהזין אותם למערכת ממוחשבת או אחרת .אין מערך מסודר ומובנה
לאיסוף המ ידע .מלבד זאת ,בשל חיסיון המידע לא ניתן לקבל מידע ברמת הילד עם פרטים מזהים
שלו כדי לחבר לנתונים אחרים.
 מערכת הבריאות מורכבת מאוד ומקיפה סוגי מסגרות רבים ,שלכל אחד מהם מערכת ממוחשבתמשלו .למשרד הבריאות אין סמכות והוא אינו יכול להפעיל פיקוח כדי להבטיח שהמידע ייאסף באופן
שוטף וינותח לצורך למידה והעמקת ההבנה של התופעה .למשרד הבריאות אין יכולת להעריך את טיב
המילוי ואת אחוז המילוי; אין דרך לבדוק האם הנתונים מקיפים את כלל הילדים הנחשדים
בהתעללות והזנחה.

ג .המשרד לביטחון הפנים (משטרה)
המשרד לביטחון הפנים אמון בין השאר על מניעת אלימות ועבריינות בחברה ועל שיפור תחושת הביטחון
האישי של התושבים .במשרד פועל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי הבנוי מלשכת המדען הראשי וממחלקת
המחקר ,ובאמצעותן הוא יוזם ועורך מחקרים ופיתוחים בנושאים הנוגעים לתחום ביטחון הפנים .מחלקת
המחקר עוסקת ,בין היתר ,בניתוח נתונים ובהפקת סקרים שנועדו לסייע בתכנון מדיניות ואסטרטגיה
בתחום ביטחון הפנים .באפריל  2011הונחתה מחלקת המחקר לפתח מדד לאומי לאלימות בישראל.

המידע שנאסף:
 נתונים שוטפים ומקיפים על נפגעי עבירה במשפחה ומחוץ למשפחה שחלה עליהם חובת הדיווח נתונים על מקרי מוות של ילדים נתונים מגופים שונים על תופעת האלימות .המדד אוסף נתונים על עברות אלימות מדווחות ולאמדווחות (באמצעות סקרי אוכלוסייה) ,על אלימות במשפחה ,על אלימות במוסדות ,על מידת חומרת
העברות ועל מאפייני הפוגעים והנפגעים.
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 נתונים מסקר קרבנות שנערך מאז ( 2008היום באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה) נתונים מ סקר נפגעי עברה (סקר ביטחון אישי) ,בשיתוף הלמ"ס ,שנועד ללמוד על דפוס ההיפגעות שלהאוכלוסייה מעברות שונות ועל היקף ההיפגעות .נערך במסגרת מדד האלימות של המשרד לביטחון
הפנים.
 נתונים מסקר בקרב בני נוער ,בני  ,17-12הנערך באמצעות חברת סקרים "מאגר מוחות". נתונים מסקר משקי בית הכולל כ 7,000-משתתפים. נתונים מסקרים חד-פעמיים במגזר החרדי ובקרב יוצאי אתיופיה .במגזר הערבי הסקר נערך באופןשוטף.

מגבלות המידע:
 הנתונים שהמשרד לביטחון הפנים אוסף באופן שוטף כוללים רק את הפגיעות המדווחות למשטרה. -חלק מן הסקרים היו חד-פעמיים ולא סיפקו מידע שוטף.

ד .משרד החינוך
למשרד החינוך יש את נתוני המיצ"ב שעוסקים בתחושת מוגנות ,מעורבות באירועי אלימות ,משמעת
וגבולות .מעורבות בסוגי אלימות מסווגת על פי דרגות ועל פי מספר מקרים בחודש האחרון .המידע נאסף
בקרב מדגם של כמעט  50%מאוכלוסיית התלמידים בסקר שנערך מדי שנה .במשרד נערכים סקרי קרבנות
בעיקר על אלימות בין קבוצת השווים בבית הספר ,בהסעות ,ועל אלימות מצד צוותי החינוך .במבחני
המיצ"ב יש התייחסות גם לאקלים הבית ספרי (כ"ץ ,טליאס ופיורקו.)2011 ,
חשוב להדגיש ש המידע שנאסף במשרד החינוך מתייחס לתופעת האלימות בכללה ,ולאו דווקא לתופעת
ההתעללות וההזנחה ,ומתמקד בעיקר בפגיעות המתרחשות בין ילדים.

ה .תכניות בין-משרדיות
 360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון .תכנית בין-משרדית המשותפת למשרדי הרווחה
והשירותים החברתיים ,החינוך ,הבריאות ,העלייה והקליטה וביטחון הפנים .מטרת התכנית היא לשנות
את הדרך שהחברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער בסיכון ,באמצעות חיזוק והרחבה של
השירותים בקהילה המיועדים להם .בשנת  2007החל יישום השלב הראשון של התכנית ב 72-רשויות
מקומיות בישראל ,וכיום התכנית פועלת בכ 180-רשויות .במסגרת התכנית התחייבו הרשויות לעבוד
על פי תהליך מובנה של תכנון מענים וקבלת החלטות .השלב הראשון בתהליך תכנון המענים (התכניות
והשירותים) ברשויות היה איסוף המידע על הילדים ובני הנוער בסיכון בכל רשות .התהליך נעשה על ידי
כלל אנשי המקצוע הנמצאים בקשר עם ילדים ובני נוער (משירותים אוניברסליים כמו טיפות חלב ,גני
ילדים ובתי ספר ומשירותים טיפוליים כמו המחלקות לשירותים חברתיים ,שירות מבחן ,קידום נוער,
ביקור סדיר ,שפ"ח ועמותות לנוער מנותק) .איסוף המידע נעשה על פי ההגדרה של ילדים ובני נוער
ב סיכון המוסכמת על ידי כלל המשרדים השותפים לפרויקט ,ובאמצעות כלי אינטרנטי.
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המידע שנאסף:
 נתונים דמוגרפיים בסיסיים :גיל ,מגדר ,מגזר ,ארץ עלייה של ראש משפחה ,עובד/לא עובד ,מספר
ילדים במשפחה ,השתייכות למשפחה חד הורית.
 תיאור קשיים בשבעת תחומי החיים הנכללים בהגדרת ילדים בסיכון:
 קיום פיזי ,בריאות והתפתחות .תחום זה כולל שני מצבים :לדוגמה ילדים שיש חשש שאינםמקבלים טיפול פיזי מתאים.
 השתייכות למשפחה .תחום זה כולל שבעה מצבים :לדוגמה ילדים הסובלים מהשגחה לאמתאימה ,או ילדים שהוריהם מתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים להם.
 למידה ורכישת מיומנויות .תחום זה כולל ארבעה מצבים :לדוגמה ילדים המפריעים יותר מןהמקובל או אינם מקבלים סמכות ,או ילדים שהישגיהם הלימודיים נמוכים במידה משמעותית
מן המצופה לגילם.
 רווחה ובריאות רגשית .תחום זה כולל מצב אחד :ילדים המפגינים התנהגויות המעידות על קשייםרגשיים.
 השתייכות והשתלבות חברתית .תחום זה כולל שני מצבים :לדוגמה ילדים המתקשים בהסתגלותוביצירת קשר עם אחרים.
 הגנה מפני אחרים .תחום זה כולל ארבעה מצבים :לדוגמה ילדים החשופים להתנהגויות מסכנותב משפחה או ילדים שיש חשד או ידוע שעברו/עוברים התעללות מינית ,או נאנסו ,או היו קרבנות
למעשים מגונים במסגרת המשפחה.
 הגנה מפני התנהגויות סיכון .תחום זה כולל ארבעה מצבים :לדוגמה ילדים ובני נוער המגליםסימנים של שימוש באלכוהול או בסמים.

מגבלות המידע:
 איסוף המידע אינו כולל את כלל הרשויות בישראל ,אלא כ 180-רשויות המדורגות באשכולות הסוציו-
אקונומיים .5-1
 המידע אינו ממוקד בתחום של התעללות והזנחה .הכלי נשען על הגדרה רחבה של סיכון ,ועל כן כולל
מחד פריטים שאינם רלוונטיים לאינדקס ומאידך חסרים בו פריטים המודדים רכיבים שונים של
תופעת ההתעללות וההזנחה.
 המיפוי מציג אומדן של היקף הילדים בסיכון .המידע נאסף משני סוגים של שירותים (אוניברסליים
וטיפוליים) והיה צורך לחבר אותו כדי להציג תמונה מלאה על היקף הילדים ועל מאפייניהם .עם זאת,
בשירותים האוניברסליים לא נמסר מידע מזהה על הילדים ,ועל כן לא ניתן היה להצליב את המידע
עם המידע מן השירותים הטיפוליים ולוודא שהילד נספר פעם אחת .משום כך ,לא הייתה אפשרות
לקבוע את מספר הילדים בסיכון ביישוב במדויק והוצג אומדן.
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 4.3.2נתונים הנאספים בידי גופי ציבור
א .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הסקר החברתי הוא סקר ארוך טווח שאוסף בכל שנה נתונים על שמונה תחומים ,וביניהם גם על מדדי
רווחה.

המידע שנאסף:
 הפניות לשירותי הרווחה ,כולל סיבת הנזקקות
 מדדי תעסוקה ,עוני ,חינוך והשכלה ,בריאות
 מדדי חוק וסדר ,הכוללים מספר בעלי תיקים לפי סוג עברה ,מספר עברות שהוכרעו לפי סוג עברה,
מבוגרים שהורשעו בדין לפי קבוצת אוכלוסייה ,גיל ,בית משפט וסוג עברה ,מספר נפגעי עברה לפי סוג
עברה.

מגבלות המידע:
 מדדי הרווחה נסמכים על קובץ "נתוני יסוד" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,שמגבלות
רשימת הנזקקויות שהוא נסמך עליה והנתונים הנאספים בו צוינו לעיל (ראו ,משרד הרווחה,
נזקקויות).
 הנתונים הם ברמת הרשות ולא הילד (מספר אירועים ברשות).

ב .המוסד לביטוח לאומי
במסגרת המיזם לטיפול במשפחות ובילדים במצבי הזנחה ,בשיתוף קרן רש"י ומשרד הרווחה ,נבנה כלי
שנועד להגדיר קריטריונים ברורים להזנחה ולרמות שונות שלה .עד כה נאספו נתונים על כמאה משפחות
במסגרת פרה-טסט לבדיקת הכלי .העבודה על הכלי טרם הושלמה .בזמן כתיבת מסמך זה ,ממלאים את
השאלון הרכזת היישובית עם עו"ס המשפחה .עוד מוקדם לומר איזה שימוש ייעשה בכלי וכיצד ,למי יופץ
המידע ובאיזה אופן.
 4.3.3נתונים הנאספים בעמותות
יש מספר עמותות האוספות מידע בנושאים של התעללות והזנחה ,אולם לרוב האיסוף מצומצם בהיקפו,
אינו שיטתי ומוסדר ונסמך לעתים על נתונים הנאספים ברשויות הרווחה .כמה דוגמאות להלן:
 המועצה לשלום הילד – מקבלת נתונים מגורמים שונים כמו משטרה ,חקירות ילדים ועוד .הנתונים
מ נותחים ומפורסמים אחת לשנה בשנתון הסטטיסטי "ילדים בישראל" .הנתונים בשנתון אינם
מפורטים לסוגי פגיעות .בנוגע למספר הילדים שמתו יש פירוט של סיבות המוות ,זהות הפוגע ,גיל
הילד והמגדר.
 מרכז 'מיטל' – מרכז טיפול לילדים נפגעי תקיפה מינית .המרכז הוא חלק מן השירותים שמציעה
עמותת 'בית לכל ילד' המטפלת בילדים מן הגיל הרך ועד גיל הנעורים שעברו הזנחה ,התעללות ופגיעות
מיניות ,ומציעה תכניות שנועדו למניעת התעללות .במרכז 'מיטל' משתמשים במסד הנתונים של משרד
הרווחה לטיפול בפגיעות מיניות .מלבד נתונים אלה ,אין איסוף מידע מסודר .כל מטפלת מנהלת את
תיק הטיפול בתוך מסד הנתונים ומעדכנת אותו בעצמה באופן שוטף.
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' אליפלט' – עמותה המסייעת לילדי הפליטים באמצעות עבודת מתנדבים בעשרה 'בייביסיטרים'
המנוהלים בידי נשים אפריקניות והמטפלים ב 600-תינוקות וילדים .המתנדבים מדווחים על ילדים
במצוקה ישירות לאגף הרווחה בעיריית תל-אביב ולעו"ס מטעם מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה
הזרה ,הפועל בתל אביב ומספק שירותי רווחה לקהילת מהגרי העבודה ומבקשי המקלט) .המידע
נאסף בידי רכזת הפעילות ההתנדבותית של העמותה מדיווחי המתנדבים ומביקורי משפחות שהיא
עורכת .רכזת הפעילות אוספת את המידע ויוצאת לבדוק כל מקרה .אם היא מתרשמת שאכן דרושה
התערבות טיפולית היא מדווחת למסיל"ה ועומדת בקשר עם אגף הרווחה בעירייה כדי להבטיח את
הטיפול שלהם במקרה.
 ויצ"ו – האגף לקידום מעמד האישה מטפל בילדים בסיכון בתוך מקלטי הנשים המוכות" .תכנית
המקלטים" אוספת נתונים בעיקר על אודות הנשים .על הילדים נאספים בעיקר נתונים כלליים.

 4.3.4נתונים הנאספים במסגרת מחקרים
מידע על התעללות בילדים והזנחתם מתקבל גם באמצעות מחקרים שעורכים חוקרים באקדמיה .אולם
לרוב מחקרים אלה חד-פעמיים (אינם נערכים באופן שוטף) ונשענים על נתונים הנאספים בשירותים
וברשויות ,ובפרט במחלקות לשירותים חברתיים .מרבית המחקרים אינם שמים דגש על מדידת היקף
התופעה אלא על הבנתה .להלן כמה דוגמאות:
 הסקר האפידמיולוגי ,בהובלת פרופסור לב-ויזל ופרופסור איזיקוביץ' ,שנערך בשנים  2014-2011על
מדגם ארצי מייצג של ילדים בני  17-12ובחן את היקף התופעה של אלימות נגד ילדים ואת הסיבות
לדיווח או לאי-דיווח מצד הילדים (לב-ויזל ואיזיקוביץ'.)2016 ,
 מחקר על "הגיאוגרפיה" של התעללות והזנחה בישראל ()Ben-Arieh & Haj-Yahia, 2006
 מחקר על התעללות רגשית ,פיזית ומינית מצד הצוות החינוכי בבית הספר ( & Benbenishty, Zeira

)Astor, 2002
 מחקר על הגורמים המשפיעים על האבחון של התעללות והזנחה על ידי רופאי ילדים ועל הדיווח שלהם
()Shor, 1998
 מחקר על התנהגות מתעללת מצד צוותי החינוך בבתי ספר בדואים ()Elbedour, et al., 1997
 מחקר שבחן את עמדות הציבור כלפי התעללות בילדים והזנחתם (.)Schmid & Benbenishty, 2011
 מחקר על תפיסת המוזנחות בקרב ילדים (ארזי.)2004 ,
לסיכום ,סקירות הספרות על מאגרים לאיסוף מידע על התעללות בילדים והזנחתם מלמדות ששיטות
האיסוף הנפוצות הן מידע מנהלי וסקרים בקרב אנשי מקצוע .כמו כן ,נמצא כי במדינות רבות קיימים
מאגרי מידע האוספים נתונים ברמה הלאומית ,אולם רק במדינות אחדות פותח מערך מחקר מקיף שנועד
לאמוד את היקף התופעה .מערכי מחקר אלה כוללים ניסוח הגדרות מוסכמות להתעללות והזנחה ופיתוח
כלים מתאימים לבחינת היקפה .מערכי מחקר אלה אף מבססים את הערכותיהם על שקלול מקורות
אחדים ,בהתאם לטענה העולה ממחקרים שונים שלמקורות מידע מרובים יש סיכוי טוב יותר להציג היקף
מלא יותר של התופעה (.)Leeb et al., 2008
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גם בישראל קיימים מאגרי מידע על התעללות בילדים והזנחתם ,אך כמו במרבית המדינות ,רובם אינם
מודדים את היקף התופעה ורובם מוגבלים במידע שהם אוספים .כמו כן ,אין כיום בישראל גוף המפעיל
מערך מחקר מקיף כדי לאמוד את היקף התופעה .בפיתוח האינדקס הלאומי למדידת תופעת ההתעללות
וההזנחה בישראל אנו מבקשים להישען על התשתיות הקיימות אך להתאימן למטרות האינדקס ולהגדרות
שישמשו אותו.

 .5סיכום :עקרונות מנחים לבניית האינדקס הלאומי למדידת תופעת
ההתעללות בילדים והזנחתם בישראל
המורכבות של תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם באה לביטוי בקשיים לנסח הגדרה מוסכמת ,בריבוי של
כלי המדידה לבחינתה ,ובהיעדר מאגרי מידע מוסדרים האוספים באופן שוטף ומקיף נתונים על התופעה
ועל מגוון רכיביה .מורכבות זו נובעת בין השאר גם מכיוון שמערכות שונות אמונות על הטיפול בהתעללות
והזנחה וכל אחת מהן מגדירה אחרת את התופעה ,מטפלת בהיבטים מסוימים שלה ואוספת נתונים בדרכה.
עד היום לא נעשה ניסיון לאגד את הנתונים הללו למערך משולב של מדדים שיספק מידע מקיף ומהימן על
התופעה  .פיתוח האינדקס הלאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם נועד למלא חוסר זה ,זאת כדי
לאפשר התמודדות יעילה יותר עמה.
להלן מובאות ההחלטות שקיבל צוות המחקר בשיתוף חברי הוועדה המייעצת בנוגע לפיתוח האינדקס
הל אומי למדידת תופעת ההתעללות וההזנחה בישראל .החלטות אלה נוגעות הן להגדרות ,הן למתודולוגיה.

א .הגדרות
 על סמך ניתוח ההגדרות הקיימות בעולם על פי צירים מארגנים מוסכמים ,ובשל השאיפה להשוות בין
הנתונים לבין ממצאיהם של מחקרים אחרים בעולם ,הוחלט לאמץ בבניית האינדקס את ההגדרות
של הסקר האמריקני ,ה .NIS-הסיבות להחלטה זו מפורטות להלן:
 על פי הגדרת ה NIS-ילד הסובל מהתעללות ו/או מהזנחה הוא ילד שבריאותו הפיזית או הרגשיתאו רווחתו נפגעו ,או שהיה חשש ממשי לנזק ,בשל מעשים או מחדלים של ההורה/הורים שלו או
של אדם/אנשים אחרים שהיו אחראים לרווחתו .הגדרות ה NIS-כוללות רבים מן הרכיבים
שנמצאו חשובים בעיני חברי הוועדה המלווה את פיתוח האינדקס ,כפי שבא לביטוי בדיון הראשון
שנערך :הן מתייחסות למצב הילד ולהתנהגות ההורה ,הן כוללות פגיעה לא רק בהיבט הפיזי אלא
גם בהיבט הרגשי ובהיבט של רווחת הילד ,הן כוללות בין הפוגעים גם מבוגרים אחראיים ולא רק
הורים ,ויש בהגדרות המפרטות את סוגי הפגיעה והתייחסות גם לפוטנציאל לנזק ולממד הכוונה.
 ההגדרות של ה NIS-נפוצות יותר מאחרות; הן בשימוש בארה"ב ,בהולנד ובשווייץ .כלומר ,אלהההגדרות היחידות שנשענים עליהן ביותר ממדינה אחת ,ולכן השימוש בהן יגביר את הפוטנציאל
לעריכת השוואה בין-לאומית.
 האינדיקטורים הנגזרים מהגדרות אלה עולים בקנה אחד עם המלצות ספרות המחקר בנוגעלנושאים שיש לכלול במדידת התעללות והזנחה .כך ,למשל ,מלבד סוגי הפגיעה יש לכלול פרטים
על זהות הפוגע ,על דפוס הפגיעה (תדירות ,זמן התרחשות ,משך הפגיעה) ועל חומרתה.
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 הוסכם שההגדרות של ה NIS-ייבחנו בהשוואה להגדרות הקיימות היום במשרד הרווחה והשירותים
החברתיים ויותאמו על פי הצורך.

ב .מתודולוגיה
 על סמך מסקנות ספרות המחקר ,שמומלץ להשתמש במקורות מידע אחדים כדי לכסות את מלוא
היקף התופעה ,הוחלט לאמץ את המתודולוגיה של ה ,NIS-כפי שהיא מיושמת בהולנד .כלומר,
להתבסס על שלושה כלים ולא על שניים בלבד ,כפי שנהוג בארה"ב .בארה"ב המדידה נשענת על סקר
בקרב אנשי מקצוע בשירותים האוניברסליים (למשל ,בתי ספר ובתי חולים) ועל דיווח הרשויות להגנת
הילד .בהולנד ,לעומת זאת ,הוסיפו לשני כלים אלה גם סקר בקרב מתבגרים .הסיבות לבחירת הוועדה
במתודולוגיה זו מוצגות להלן:
 סקר בקרב אנשי מקצוע בקהילה יאפשר לאתר ילדים רבים יותר לעומת סקר בקרב השירותיםהטיפוליים בלבד ,כפי שעלה מספרות המחקר .זאת בשל הקשר המתמשך עם הילדים המתקיים
בשירותים האוניברסליים ,דוגמת טיפות חלב ומסגרות חינוך והכשרת אנשי המקצוע לקראת
ביצוע הסקרים.
 סקר אוכלוסייה בקרב מתבגרים יאפשר לאתר בני נוער שאינם מוכרים לאנשי המקצוע .מחקריםמראים כי קיים פער גדול בין הדיווח של אנשי המקצוע לדיווח העצמי של האוכלוסייה .למשל,
בסקר בהולנד שכיחות הדיווח העצמי על התעללות והזנחה הייתה גבוהה פי חמישה משכיחות
הדיווח בקרב אנשי המקצוע .כמו כן ,עריכת סקר בקרב מתבגרים חשובה גם כיוון שהיא תספק
את נקודת המבט של הילדים על התנסותם .חוקרים טוענים כי הילדים הם מקור חשוב ומהימן
ולכן ממליצים לאסוף מהם מידע כאשר גילם ושלב התפתחותם מאפשר זאת (ארזי;2004,
.)Runyan et al., 2009
 בשל ההמלצה העולה מספרות המחקר לכלול מקורות מידע מרובים ,עלתה האפשרות לכלולבאינדקס גם סקר הורים .מקור מידע זה מאפשר ללמוד על הילדים הלא מוכרים שמפאת גילם
הצעיר אינם יכולים לספק את המידע בעצמם .עם זאת ,בשל מגבלות המידע המתקבל מן ההורים
(אמינותם שנויה במחלוקת) ,התייקרות עלויות איסוף המידע עקב הוספת סקר הורים ובשל מיעוט
המצדדים מבין חברי הוועדה באפשרות זו ,הוחלט לא לכלול בשלב זה באינדקס סקר הורים.
 כדי להגביר את היתכנות המדידה ולהפחית עלויות הוחלט להשתמש בבניית האינדקס במנגנונים
הקיימים כיום בישראל:
 התשתיות הממוחשבות והכלי של ' 3600התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון' ישמשו לצורךסקר בקרב אנשי מקצוע .יתרונו של הכלי בכך שהוא כבר מוכר לאנשי המקצוע ומוטמע ברוב
הרשויות בארץ .בכלי ייערכו שינויים קלים כדי להתאימו להגדרות שאומצו.
 המידע שנאסף במסגרת הסקר האפידמיולוגי ,בהובלת פרופסור לב-ויזל ופרופסור איזיקוביץ'( ,)2016ישמש לצורך ניתוח משני של הנתונים בהתאם להגדרות של התעללות והזנחה שנבחרו
לצורך האינדקס.
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 המידע הנאסף מאנשי המקצוע אינו מזוהה ועל כן לא ניתן להצליב מידע ולאתר כפילויות בין אנשי
המקצוע המיועדים לענות על הסקר .הוחלט לנסות לקבל אישור מן הגורמים הרלוונטיים למסירת
מידע מזוהה ,תוך הצפנת המידע לפני שהוא מועבר לצוות המחקר .בד בבד תיבחן האפשרות שזיווג
המקרים והניתוח ייעשו על ידי הלמ"ס.
 המידע שנאסף מאנשי המקצוע והמידע שיתקבל מדיווח המתבגרים לא יחובר .בשל הפער הקיים,
כאמור ,בין דיווחי אנשי המקצוע לדיווח העצמי ובשל החשיבות של שמיעת קולם של הילדים עצמם,
נקבע כי הנתונים לפי כל מקור מידע יוצגו בנפרד וייבדקו מגמות בהיקף הדיווח לאורך זמן בשני
מקורות המידע.
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נספח :לוח  – 1ניתוח תוכן של הגדרות להתעללות והזנחה ,לפי צירים מארגנים
מקרא( Maltreatment :ורוד) ,הזנחה (ירוק) ,התעללות פיזית (סגול) ,התעללות רגשית (תכלת) ,התעללות מינית (כתום).
ציר א
מעשה
הגדרות של Maltreatment
 :WHO 1999כל הצורות של טיפול פיזי ו/או
רגשי לקוי ,התעללות מינית ,הזנחה או טיפול
מזניח או ניצול מסחרי או ניצול אחר שתוצאתו
פגיעה או פוטנציאל לפגיעה בבריאות ,בחיים,
בהתפתחות או בכבוד של הילד בקונטקסט של
יחסי מרות ,אחריות או אמון
 :NIS – Sedlak, 2001ילד שבריאותו הפיזית או
הרגשית או רווחתו נפגעו בשל מעשים או
מחדלים של ההורה/הורים שלו או של אדם (או
כמה) שהיה אחראי לרווחתו .התעללות כוללת
התעללות פיזית ,רגשית או מינית .הזנחה כוללת
הזנחה פיזית ,רגשית וחינוכית
 :Leeb et al., 2008פעולה או סדרת פעולות
( )commissionאו מחדל/ים ( ,)omissionשמבצע
הורה או מטפל אחר ,שתוצאתה נזק ,פוטנציאל
לנזק ,או איום לגרום נזק (אותה הגדרה כמו של
גילברט להלן) .התעללות (פיזית ,מינית ,רגשית)
היא מילים או פעולות ,שקולות ומכוונות.
הזנחה היא כישלון לספק צרכים פיזיים,
רגשיים או חינוכיים בסיסיים ,או להגן על הילד
מפגיעה או מסיכון לפגיעה .התעללות והזנחה הן
גם כאשר הנזק לילד אינה התוצאה המתוכננת –
כלומר המכוונות מיוחסת למעשי הפוגע ולא
לתוצאות המעשה
 :Gilbert et al., 2009כל מעשה או מחדל שמבצע
הורה או מטפל אחר ,שתוצאתו נזק ,פוטנציאל
לנזק ,או איום לגרום נזק ,גם אם לא הייתה
כוונה לגרום נזק
 :Arruabarrena & De Paúl, 2012כל מצב שבו
מעשיו או חוסר מעשיו של ההורה או של המטפל
האחראי פוגעים בהתפתחות האישית או
החברתית של הילד

מחדל

ציר ב
התנהגות מצב
הילד
אחראי

















ציר ד
ציר ג
אי כוונה
פוטנציאל כוונה
לפגוע
לפגוע
פגיעה לפגיעה
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ציר ה
דפוס
חד-
פעמיות מתמשך יחסיות







ציר ו
שרירותיות

מסמך נזקקויות  :2014דפוס מעורב של
התנהגויות פוגעניות ו/או מזניחות ,הכוללות
יותר מביטוי אחד מובהק .קרי ,כל שילוב של
אחד או יותר מדפוסי האלימות ובין אחד או
יותר מדפוסי ההזנחה ,בידי מי שאחראי לשלומו
של אדם







הגדרות של הזנחה:
( Polansky, 1979מצוטט אצל ארזי:)2004 ,
הזנחת ילדים מוגדרת כמצב שבו המטפל
האחראי לילד ,אם במתכוון ואם בשל חוסר
תשומת לב קיצונית ,מאפשר לילד לחוות סבל
אשר יכול היה להימנע ,או כאשר המטפל אינו
מספק את אחד או יותר הצרכים הנתפסים
בדרך כלל כחיוניים להתפתחותו הפיזית,
האינטלקטואלית והרגשית של האדם
( Faller & Russo, 1981מצוטט אצל ארזי,
 :)2004בהזנחת ילדים הכוונה לפגיעה בבריאותו
של הילד או ברווחתו על ידי האדם האחראי
לבריאותו או לרווחתו של הילד ,אשר מתרחשת
תוך טיפול מזניח .בכלל זה אי סיפוק מזון,
ביגוד ,מקלט או טיפול רפואי
( Hall et al., 1982מצוטט אצל :)Swift, 1995a
יש הורים שבאופן מתמשך נכשלים בסיפוק
צורכי ילדיהם ,ובדרך כלל בדרכים רבות.
כישלונות אלה משפיעים בסופו של דבר על
בריאות הילד ו/או מעכבים את התפתחותו.
אופייני להורים אלה שלא להרגיש אשמה בגלל
מחדליהם ולעתים קרובות הם פשוט נכשלים
בזיהוי ההשלכות המזיקות של מצב ההזנחה
הכרוני של ילדיהם
( Wolock & Horowitz, 1984מצוטט אצל ארזי,
 :)2004הזנחת ילדים היא כישלון של ההורה או
של המטפל ,בעל היכולת והאמצעים ,לספק
טיפול מתאים מינימלי בתחומים כמו בריאות,
תזונה ,מחסה ,השכלה ,השגחה ,חיבה או
תשומת לב והגנה
צימרין( 1985 ,מצוטט אצל ארזי :)2004 ,הזנחה
היא מחדל של הורים כלפי ילדיהם .הזנחה
יכולה לבוא לידי ביטוי בשלילת טיפול רפואי
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החיוני לילד ,במניעת מזון ,באי החלפת חיתולים
לתינוק ובגרימת כוויות חמורות .לקטגוריה זו
יוכנסו גם מקרים של נטישת ילדים או חשיפתם
לסכנות .ההזנחה יכולה להיות מכוונת ורצונית,
אך היא יכולה להיות גם תוצאה של אדישות
וחוסר אכפתיות ,ולעתים אף של לחצים וקשיים
אובייקטיביים .במקרים קיצוניים הזנחה עלולה
להסתיים אף במוות של התינוק כתוצאה מאי
מתן טיפול רפואי בזמן ,חשיפתו לסכנות
חמורות ואי סיפוק צרכים פיזיולוגיים קיומיים
( Kaufman & Ciccheti, 1989מצוטט אצל ארזי,
 :)2004ילדים מוזנחים הם ילדים אשר צורכי
ההשגחה ,התזונה ו/או הצרכים הרפואיים אינם
מסופקים להם
( Wolfe & Pierre, 1989מצוטט אצל ארזי,
 :)2004ילדים מוזנחים – חסך בסיפוק צרכים
על ידי המטפלים .צרכים כמו תזונה ,ביגוד,
מקלט ,טיפול רפואי ,השכלה ,השגחה או גרימת
סינדרום ה"כישלון בשגשוג"
( Hegar & Yungman, 1989מצוטט אצל ארזי,
 :)2004הזנחה פיזית של ילדים כוללת חסך
בסיפוק צרכים בסיסיים כמו מזון ,ביגוד,
מחסה ,תנאים היגייניים ...הזנחה התפתחותית
משמעה מניעת התנסויות הנדרשות לצמיחה
והתפתחות כמו השגחה ,מסגרות חינוכיות,
ומענה לצורכי בריאות פיזיים ונפשיים ...הזנחה
רגשית מתייחסת לכישלון של הורה להתאים
עצמו לילד ולספק את צרכיו לתשומת לב,
ביטחון ,ערך עצמי וטיפוח רגשי...
( Zuravin, 1989מצוטט אצל ארזי:)2004 ,
הזנחה היא מחדל מצד המטפל העיקרי של
הילד ,אשר מעמיד את הילד בסיכון להשפעות
שליליות ,בזמן הקרוב או הרחוק ,או יוצר
השפעות שליליות בפועל (חלוקה של סוגי
ההזנחה ל 14-קטגוריות)
( Gaudin, 1993מצוטט אצל ארזי :)2004 ,הזנחה
– מושג המקיף כישלון של ההורים או של
המטפלים העיקריים האחרים בסיפוק בריאות
גופנית בסיסית ,הדרכה ,תזונה ,היגיינה אישית,
טיפוח רגשי ,חינוך או בית בטוח .המושג כולל
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גם נטישה או הרחקה וצורות שונות של היעדר
השגחה והיעדר תשומת לב לצורכי הילד
( Dubowitz, 1993מצוטט אצל ארזי:)2004 ,
הזנחת ילדים מתרחשת כאשר הצרכים
הבסיסיים של הילד אינם מסופקים באופן
מתאים (כך שלא ייגרם נזק או סיכון לנזק).
בצרכים בסיסיים הכוונה למקלט ,מזון,
בריאות ,חינוך ,השגחה וטיפול
 :Reid et al., 1994למעשה ,הזנחה היא קטגוריה
שיורית ,המורכבת מכל המופעים של child
 ,maltreatmentמלבד אלה שהוגדרו מפורשות
כהתעללות פיזית ,מינית ורגשית .המגבלה של
רעיון זה היא שהוא מניח בחירה אמתית או
משתמעת של המטפל .אם הנזק לילד נגרם בשל
נסיבות שאינן בשליטת המטפל ,זה אינו מצב של
הזנחה גם אם ייתכן שהוא יגרום נזק לילד
& Paget, Philp & Abramczyk, 1993; Rose

( Meezan, 1993מצוטט אצל :)Finzi et al., 2003
פעולות של מחדל ( )omissionהמרמזות על
חוסר פיקוח או השגחה הורית מתאימים
( .)Paget, Philp & Abramczyk, 1993רכיבים
מסוימים של הזנחה כוללים היעדר מזון ,לבוש,
קורת גג ,פיקוח ,טיפול רפואי חיוני וחינוך
מתאים וכן פעולות של נטישה ושל סביבה לא
מוסרית ()Rose & Meezan, 1993
פינצי ,שניט וויצמן (רווחה וחברה יט)4/
מגדירים הזנחה פיזית כהיעדר טיפול והשגחה
בתחומי המזון ,הביגוד ,קורת הגג ,תנאים
היגייניים סבירים וטיפול רפואי ,וכן השארת
הילד לבדו שעות מרובות ללא פיקוח או השגחה
המתאימים לגילו (ההגדרה נשענת על ,NCCAN
 ,1988לא ברור אם ההבדל בתרגום או במקור)
( Minty & Pattinson, 1994מצוטט אצל ארזי,
 :)2004הזנחה היא כישלון חמור ומתמשך של
אדם לספק לילד ,שעליו לדאוג לו ,מזון,
היגיינה ,חום ,ביגוד ,גירויים ,השגחה ,אמצעי
זהירות ,אכפתיות וחיבה המותאמים לגילו
ולצרכיו ,במידה כזו שנפגמת התפתחותו
ורווחתו התקינה של הילד
איילון( 1999 ,מצוטט אצל ארזי :)2004 ,הזנחה
היא רצף של מחדלים ביחס ההורים כלפי
ילדיהם :ההורה נכשל בהשגחה על הילד,
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בטיפול בו ובסיפוק צרכיו החיוניים .ההזנחה
יכולה לבוא לידי ביטוי בשלילת טיפול רפואי
חיוני לילד ,במניעת מזון ,באי החלפת חיתולים
לתינוק ,בנטישת הילד ובחשיפתו לסכנות



Report of the Consultation on Child Abuse
Organization Prevention (see World Health
 :(WHO), 1999הזנחה כוללת הזנחה פיזית,

רגשית וחינוכית ומתוארת ככישלון ,בהתאם
למשאבים של האחראי המטפל ,לדאוג
להתפתחות הילד בכל התחומים כולל בריאות,
חינוך ,התפתחות רגשית ,הזנה ,מקלט ותנאי
חיים בטוחים
חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון ,לביא-
קוצ'יק :2000 ,כל פעולה או מחדל ,בגבולות
המסורת התרבותית הקיימת ,אשר מונעים את
קיומם של התנאים החיוניים להתפתחות
בריאה של הילד ,מבחינה רגשית וגופנית .הזנחה
היא שרשרת של מחדלים הנוגעים לילד או
שהיא אי-עשיית פעולות מצד ההורה הנוגעות
לילד .ההורה נכשל בהשגחה על הילד ,בטיפול בו
ובסיפוק צרכיו הבסיסיים ,והדבר מונע מן הילד
שגשוג פיזי ונפשי .הזנחה חולקה לכמה
קטגוריות משנה :הזנחה פיזית ,הפקרה
והיעדר פיקוח ,הזנחה רפואית ,הזנחה רגשית,
הזנחה חינוכית
 :Paavilainen & Tarkka, 2003מצב שבו הילד
משולל טיפול; צרכיו הפיזיים או הרגשיים
הבסיסיים מוזנחים .פעולות אלו יכולות להיות
שונות בסוגיהן ,בחומרתן ,ובמשכן ( Dubowitz,
;Black, Starr, & Zuravin, 1993, Gaudin, 1993
Gaudin, Polansky, Kilpatrick, & Shilton,
)1996
 :Straus & Kaufman Kantor, 2005התנהגות

מזניחה היא התנהגות של מטפל המהווה כישלון
לפעול בדרכים שהתרבות באותה חברה רואה
כהכרחיות לסיפוק הצרכים ההתפתחותיים של
הילד ושבאחריות המטפל לספק
 :English et al., 2005bהזנחה מוגדרת במונחים
של צורכי הילד שלא סופקו באופן פוטנציאלי
ושל ההשפעה המתמשכת על התפקוד של הילד
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או על התפתחותו .מדובר על צרכים פיזיים
ורגשיים (מזון ,מחסה ,טיפול רפואי ,בטיחות
פיזית ,קשר חיובי עם אחרים)
Working Together to Safeguard Children,

 :2006הזנחה היא כישלון מתמשך לענות על
הצרכים הפיזיים ו/או הרגשיים הבסיסיים של
הילד ,שבעקבותיו נפגעות באופן חמור בריאות
הילד והתפתחותו .הזנחה עשויה לקרות במהלך
ההיריון כתוצאה משימוש האם בסמים .לאחר
שהילד נולד ,הזנחה יכולה לכלול :כישלון של
אחראי לספק צרכים פיזיים (כולל הרחקה מן
הבית או נטישה) ,להגן על הילד מנזק גופני או
רגשי או מסכנה ,להבטיח השגחה מתאימה
ונגישות לטיפול רפואי הולם ,והזנחה של צרכיו
הרגשיים הבסיסיים של הילד או חוסר מענה
לצרכים אלה
( HMSO, 2006ההגדרה שנבחרה למיזם הזנחה
של ב"ל) :הזנחה היא אי-סיפוק צרכים
בסיסיים :פיזיים ,נפשיים או חינוכיים ,או אי-
סיפוק הגנה מנזק ממשי או אפשרי .ההגדרה
ממוקדת בכישלון של המטפל העיקרי להכיר
בצרכיו הבסיסיים של הילד ובכישלון להבטיח
את ביטחונו של הילד בבית או מחוץ לבית
בהתחשב בצרכיו הרגשיים וההתפתחותיים.
חוסר יכולת מתמשך של ההורים לספק את
הצרכים הפיזיים ו/או הרגשיים הבסיסיים
באופן שעלול להוביל לפגיעה משמעותית
בבריאותו ובהתפתחותו של הילד (מגיל לידה
ועד גיל  .)18היעדר יכולת של ההורה או של
המטפל יכולה להתבטא בחוסר יכולת לספק
אוכל ,מחסה וביגוד הולם ,כמו גם בהיעדר
יכולת להגן על הילד מפגיעות פיזיות ולספק לו
נגישות לשירותי בריאות וחינוך .הזנחה אף
יכולה לכלול חוסר יכולת להיענות לצרכיו
הרגשיים והבסיסיים של הילד ולהבין אותם
 :Leeb et al., 2008כישלון לספק את הצרכים
הבסיסיים של הילד בתחום הפיזי ,הרגשי,
הרפואי/דנטלי או החינוכי ,או שילוב של כל
אלה ,או כישלון להבטיח את שלומו של הילד
בבית או מחוץ לבית ( Barnett, Manly, and
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 .)Cicchetti 1993הזנחה נחשבת גם אם לא
הייתה כוונה לגרום נזק
 :Gilbert et al., 2009כישלון לספק את צרכיו
הפיזיים ,הרגשיים ,הרפואיים/דנטליים או
החינוכיים הבסיסיים של הילד; כישלון לספק
תזונה מתאימה ,תנאים היגייניים או מחסה;
כישלון להבטיח את שלום הילד (במסמך אחר
באותו גיליון גילברט ואחרים מציינים שאין
חשיבות לכוונה)
 :Long et al., 2012הזנחה היא כישלון מתמשך
לספק צרכים פיזיים ו/או פסיכולוגיים בסיסיים
של הילד ,שכתוצאה ממנו נפגעת במידה רבה
בריאותו של הילד או התפתחותו .הזנחה עשויה
להתרחש במהלך ההיריון עקב שימוש של האם
בסמים .לאחר הלידה ,הזנחה כוללת כישלון של
ההורה או של המטפל לספק מזון ,לבוש ומחסה
ראויים (כולל הרחקה מן הבית ונטישה); כישלון
להגן על הילד מפגיעה או מסכנה פיזית או
רגשית; כישלון להבטיח השגחה מתאימה (כולל
השארת הילד בהשגחת מטפל לא מתאים);
כישלון להבטיח נגישות לטיפול רפואי ראוי.
הזנחה עשויה לכלול גם הזנחת הצרכים
הרגשיים הבסיסיים של הילד או חוסר תשומת
לב אליהם .מציינים סוגים של הזנחה :הזנחה
רפואית ,הזנחת התזונה ,הזנחה רגשית ,הזנחה
חינוכית ,הזנחה פיזית והיעדר השגחה והדרכה
בנוגע לסכנות קיימות
 :Daniel, 2015הזנחה היא חוויה של הילד
שצרכיו אינם נענים
מסמך נזקקויות :2014
הזנחה פיזית – אי קבלת מענה הולם לצורכי
מחיה בסיסיים הנדרשים לקיום ,להתפתחות
התקינה ולרווחה .לרוב מדובר בדפוס מתמשך
אך יכול להיות גם אירוע חד פעמי חמור הגורם
לנזק או עלול לגרום לנזק .בצורכי מחיה
בסיסיים הכוונה ל :קורת גג ,תזונה נאותה,
תנאי לינה ,היגיינה ,לבוש התואם את הגיל ומזג
האוויר ,הגנה מפני סכנות סביבתיות והשגחה
המתאימה לגיל ולצרכים הייחודיים ,בידי מי
שאחראי לשלומו של האדם; הזנחה בריאותית
– דפוס של איחור או כישלון בקבלת סיוע
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החיוני לבריאות ,לתפקוד הפיזי ולרווחה
הפיזית או הנפשית על ידי מניעת טיפול תרופתי,
שיקומי ,סיעודי או נפשי שהומלץ על ידי שירותי
הבריאות ,כגון מניעת תרופות ,אי הספקת ציוד
שיקומי או טיפול ,בידי מי שאחראי לשלומו של
האדם; הזנחה רגשית – דפוס מתמשך ועקיב של
התעלמות מצרכים רגשיים ,לימודיים
וחברתיים של קטין או חסר ישע בידי מי
שאחראי לשלומו .הדפוס כולל היעדר זמינות או
תגובתיות רגשית ,לרבות היעדר ביטויים של
חיבה ,אהבה ,דאגה ,שייכות ,תמיכה ואכפתיות,
חסר בגרייה מהותית ,חסר בהזדמנויות ללמידה
והתפתחות בתחום הלימודי ,לרבות קשר עם
המסגרת שבה נמצא הקטין או חסר הישע,
והיעדר הנחיה בכל הקשור לנורמות חברתיות
והתוויית גבולות התנהגות; הזנחה רב-ממדית –
דפוס מעורב של הזנחה הכולל יותר מביטוי אחד
מובהק ושאינו כולל ממד של אלימות מכל סוג
שהוא .קרי ,כל שילוב בין אי מתן מענה לצורכי
מחיה בסיסיים ,טיפול רפואי ,נפשי ,סיעודי או
שיקומי ,או של צרכים רגשיים ,קוגניטיביים
וחברתיים ,בידי מי שאחראי לשלומו של אדם
הגדרות של התעללות פיזית:
National Center on Child Abuse and Neglect,
 :)in Finzi et al., 2003( 1992פעולות של
התעללות ( )commissionהגורמות נזק ממשי או

סיכון לילד.
אלימות מכוונת מצד ההורה (או האחראי לילד),
אשר גורמת לפגיעה נראית לעין או מסכנת את
הילד (פינצי ,שניט וויצמן ,חברה ורווחה יט,4/
הגדרה של  NCCANמ)1988-
בית המשפט העליון ,בפסק הדין על פי :4598/98
"התעללות פיזית יכולה להיווצר כתוצאה
ממעשה אקטיבי או מהזנחה שעלולים לגרום
נזק ,סבל נפשי או פיזי (או שניהם) ומתאפיינים
באכזריות ,הטלת אימה או השפלה"
"התעללות מתאפיינת בדרך כלל בסדרה
מתמשכת ושיטתית של מעשים אלימים
שמטרתם לעתים קרובות להטיל מרות,
להפחיד ,להעניש או לסחוט .כמו כן ,התעללות
מתאפיינת בפער כוחות :הקרבן נמצא בעמדת
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נחיתות לעומת המתעלל בלא יכולת להגן על
עצמו .פעמים רבות משולבות בהתעללות
השפלה והטלת אימה".
"כל אחת מהמכות שהכתה האם את ילדיה לא
הייתה 'אכזרית' במיוחד ,אך השיטתיות שלהן,
הטרור והמרות הנוקשה ששררה בבית
כשעניינים של מה בכך גררו הכאה כואבת
מלמדים על התנהגות אכזרית של האם כלפי
ילדיה תוך ביזוי כבודם".
"אפילו לא הייתה כוונה מצד האם להתעלל
בילדיה ,כפי שטענה במשפט ,אין בכך כדי לפטור
אותה מהרשעה בהתעללות"
Report of the Consultation on Child Abuse
Organization Prevention (see World Health
 :(WHO), 1999גרימת נזק פיזי פוטנציאלי או

ממשי על ידי המטפל האחראי המתרחשת
באינטראקציות עם המטפל האחראי או
באינטראקציות שלמטפל האחראי יש שליטה
סבירה עליהן
חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון ,לביא-
קוצ'יק :2000 ,שימוש בכוח וגרימת חבלות
שונות באופן קבוע ,למשל ,כדרך חינוכית
שגרתית או בגלל התפרצויות זעם וקשיים
בריסון עצמי של ההורה .התעללות יכולה להיות
התאכזרות פיזית קשה גם אם אין היא דרך
התנהגות שגרתית אלא אירוע חד-פעמי
) :Hamarman et al., 2002 (NCANDSקרבנות
להתעללות פיזית הם קרבנות לפעולות פיזיות
הגורמות או יכולות לגרום לנזק פיזי
 :Paavilainen & Tarkka, 2003הגדרת
החוקרים :פעולות הגורמות כאב ונזק קבוע או
זמני לתפקוד הפיזי של הילד ,כגון חבורות,
כוויות ,פגיעת ראש ,שברים ,או פגיעות פנימיות.
סוגים של התעללות פיזית כוללים הכאה,
בעיטה ,כוויה באמצעות סיגריה ,טלטול הראש
וחניקה .התעללות גורמת לעתים קרובות לנזק
קבוע כמו צלקות ופגם נוירולוגי .יש לה גם
השלכות ארוכות טווח ( Lynch, 1988; Lewis,
)1992; Kolko, 1996
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(הגדרת האחיות) :התעללות פיזית כוללת שתי
קטגוריות :התעללות פיזית ישירה נגד הילד
ופעולות אחרות הגורמות נזק פיזי לילד
Working Together to Safeguard Children,

 :2006התעללות פיזית עשויה לכלול הכאה,
טלטול ,השלכה ,הרעלה ,שריפה או צריבה
(גרימת כוויות) ,הטבעה ,חניקה ,או כל פעולה
אחרת שמסבה נזק גופני לילד .נזק גופני עשוי
להיגרם גם כאשר הורה או מטפל ממציאים
סימפטומים אצל הילד או גורמים לו למחלה
בכוונה תחילה
 :Leeb et al., 2008שימוש מכוון בכוח פיזי נגד
ילד ,הגורם לפציעה פיזית או עשוי לגרום
לפציעה .התעללות פיזית כוללת פעולות פיזיות
שאינן משאירות סימנים עד פעולות פיזיות
הגורמות מוגבלות קבועה ,השחתה (של הפנים)
או מוות (.)Barnett, Manly, and Cicchetti 1993
התעללות פיזית כוללת גם ענישה פיזית או
השלטת משמעת ( .)ACF 2002עשויה לכלול:
הכאה ,בעיטה ,הפלקה ,חבטה ,דקירה ,נשיכה,
דחיפה ,השלכה ,זריקה ,משיכה ,גרירה ,סחיבה,
שמיטה ,טלטול ,חניקה ,שריפה ,צריבה והרעלה
 :Gilbert et al., 2009שימוש מכוון בכוח פיזי או
באמצעים נגד הילד שגרם לפגיעה פיזית או
שהיה עשוי לגרום לפגיעה פיזית
מסמך נזקקויות  :2014אלימות פיזית היא קשת
של התנהגויות הכוללות הפעלת כוח או שימוש
בחפץ ,כלפי גופו של אחר ,הנעשות שלא
בתאונה ,באופן ובמידה שגורמות או עלולות
לגרום ,במישרין או בעקיפין ,נזק ו/או סבל נפשי
לקרבן .ההתנהגות הפוגעת יכולה להיות אירוע
חד פעמי חמור או לחלופין רצף אירועים ,גם אם
אינם חמורים בעוצמתם או בהשלכותיהם.









































הגדרות של התעללות רגשית:
 :Barnett, Manly, and Cicchetti, 1993מניעת
צרכיו הרגשיים של הילד באופן מתמיד וקיצוני,
כולל גם מעשים של ההורים שפגיעתם נובעת
מחוסר הרגישות לשלב ההתפתחותי של הילד,
החל בציפיות לא מותאמות וכלה בביצוע ניסיון
אובדני לעיני הילד.
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The Federal Child Abuse and Prevention

:)Treatment Act 42 (United States Code, 1996
התעללות והזנחה פסיכולוגיות הן דפוס חוזר
בהתנהגות המטפל או מקרים קיצוניים
שמעבירים לילדים מסר שהם חסרי ערך,
פגומים ,לא רצויים ,בסכנה או בעלי ערך רק
בסיפוק צרכים של אחר



Report of the Consultation on Child Abuse
Organization Prevention (see World Health
 :(WHO), 1999כישלון לספק סביבה תומכת

ומתאימה התפתחותית שמאפשרת לילד לפתח
יכולות רגשיות וחברתיות רחבות ויציבות
בהתאם לפוטנציאל האישי הטמון בו
ובקונטקסט של החברה שהוא גדל בה
חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון ,לביא-
קוצ'יק :2000 ,התעללות רגשית היא פגיעה בחיי
הנפש של הילד ,שיכולה להיות לה השפעה
מכרעת על התפתחותו הפיזית .הילד זקוק
להבנה ולתמיכה ואלה מתאפשרות מקשר
אינטימי וקרוב .התנסויות של הורה כתינוק
וכילד בסביבה עם גירויים מועטים או לא
אמפטית יפגעו ביכולתו להבין את הילד
והתנהגויות יפורשו בצורה לקויה .במקום הבנה
ותמיכה הילד מתמודד עם יחס משפיל ומאיים.
עונשים כמו כליאה ושלילת הזכות למגע חברתי
הם דוגמאות להתעללות רגשית ,וכך גם שימוש
באלימות מילולית .התעללות רגשית כוללת
דחייה ,בידוד ,הפחדה ,השחתה או הדחה,
התעלמות ,הזנחה רגשית ,עדות לאלימות
במשפחה .התעללות רגשית יכולה לכלול גם
שלילת חופש ,ניתוק מדמויות אהובות ,העמדה
במבוכה ,ביקורתיות קשה ,חוסר שביעות רצון
ממעשי הילד ,השפלתו או דרישה ממנו להתנהג
באופן לא סביר והגיוני .גם הגנת יתר קיצונית
יכולה להיות התעללות
פינצי ,כהן וויצמן :2000 ,דחייה או התעלמות
מן הילד אשר גורמות לו לחוש שהוא "נדחף
החוצה" מן המשפחה; הפחתת ערכו של הילד
ע"י ביקורת הרסנית ,לעג ,עלבונות והשפלות.
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הילד מבין כי הוא חסר ערך או כישלון; הפחדת
הילד ע"י איומים לפגיעה פיזית או פסיכולוגית,
או איום בנטישתו; בידוד הילד ע"י מניעת
קשרים חברתיים מחוץ למשפחה; העברת כללי
התנהגות שאינם מקובלים בחברה (לדוגמה
התנהגות עבריינית); ניצול רגשי של הילד
לצורכי ההורים ,אשר מונע ממנו להתפנות
להתמודדות עם משימות גילו; מניעת גרייה
מהותית – היעדר תגובתיות רגשית או זמינות,
היעדר אהבה וטיפול דואג אשר מעכבים את
התפתחותו הרגשית או האינטלקטואלית של
הילד; הורות בלתי עקיבה ,שאי אפשר לסמוך
עליה – אי אפשר לסמוך על תמיכת ההורים,
דרישות ההורה מנוגדות .בכך נמנעת מן הילד
תחושת יציבות משפחתית והוא מתקשה לבסס
לעצמו תחושת ארגון וחוקיות בעולמו
) :Hamarman et al., 2002 (NCANDSקרבנות
להתעללות או להזנחה רגשית או פסיכולוגית
הם אלה שהתפתחותם ותפקודם הפסיכולוגי
נפגעו
 :Paavilainen & Tarkka, 2003הגדרת
החוקרים :מצבים בהם מבקרים את הילד,
משליטים טרור ,משפילים ,לועגים או מבודדים
אותו .התעללות רגשית היא גם מצב שבו
המטפל אינו מאשר את הפעילויות או את
המחשבות של הילד או אינו מבין אותן .כל סוגי
ההתעללות ,כגון ענישה גופנית ,כוללים
התעללות רגשית ( Hart, Brassard, & Karlson,
.)1996
הגדרת האחיות :התעללות רגשית כוללת
הזנחה ,התעמרות ,הפחדה ,דחייה ,ואילוץ של
הילד לקבל על עצמו תפקידים של מבוגר
Working Together to Safeguard Children,
 :2006התעללות רגשית היא התעללות מתמדת,





















למשל לגרום לתופעות לוואי חמורות
ומתמשכות בהתפתחותו הרגשית של הילד .זה
יכול לכלול התייחסות לילד כחסר ערך לא
אהוב ,לא ראוי ולא מוערך אלא כאשר הוא עונה
לצרכים של אדם אחר .זה יכול לכלול גם ציפיות
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לא מותאמות לגיל או להתפתחות של הילד .זה
יכול לכלול אינטראקציות שהן מעבר ליכולת
ההתפתחותית של הילד ,וכך גם הגנת יתר,
הגבלת הלמידה והחקירה של הילד ,או מניעת
השתתפותו באינטראקציות חברתיות רגילות.
זה יכול לכלול שמיעה או צפייה בטיפול רפואי
של אדם אחר .זה יכול לכלול בריונות חמורה,
הגורמת לילד לחוש באופן תדיר מפוחד או
בסכנה ,ניצול או השחתה של ילדים .רמה
מסוימת של התעללות רגשית נכללת בכל
הסוגים של  maltreatmentשל ילדים ,אבל היא
יכולה גם לעמוד בפני עצמה
 :Leeb et al., 2008התנהגות מכוונת של מטפל
הגורמת לילד לחשוב שהוא חסר ערך ,פגום ,לא
אהוב ,לא רצוי ,בסכנה ,או בעל ערך רק בסיפוק
צרכיו של האחר .התעללות רגשית יכולה להיות
מתמשכת או אפיזודית (תלוית הקשר או
סיטואציה) (.)Kairys and Johnson 2002
התעללות רגשית יכולה לכלול האשמה ,זלזול,
השפלה ,איום ,השלטת טרור ,בידוד ,הרחקה,
ריסון ,הגבלה ,השחתה (מבחינה מוסרית),
ניצול ,בוז וכל פעולה פוגענית אחרת ,או עם
פוטנציאל לפגיעה ,או פעולה שאינה רגישה
לצרכיו ההתפתחותיים של הילד או עשויה
לגרום לילד נזק פסיכולוגי או רגשי ( Barnett,
McGee and ;Manly, and Cicchetti 1991
)Wolfe 1991
 :Gilbert et al., 2009התנהגות מכוונת שמשדרת





לילד שהוא חסר ערך ,פגום ,לא אהוב ,לא רצוי,
בסכנה או בעל ערך רק לספק את צורכי אחרים.
בבריטניה ההגדרה כוללת אינטראקציה פוגענית
בין ההורה לילד שהיא אינה מכוונת :התעללות
רגשית מתמשכת מעין זו עשויה לגרום להשפעות
חמורות ומתמשכות על ההתפתחות הרגשית של
הילד
הוא
מתמשך
דפוס
:
2014
נזקקויות
מסמך

אירוע קיצוני חד פעמי שמביא לפגיעה בנפשו
ובאישיותו של אדם ללא מגע ישיר עם גופו,
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לרבות חשיפה או עדות למעשים שיש בהם כדי
לגרום לסבל או לכאב נפשי-רגשי (כמו עדות
לאלימות או לפעילות עבריינית של ההורים).
נבדלת מהזנחה רגשית ואינה מתייחסת
להשלכות הרגשיות שהן תוצר סוג פגיעה אחר.
כוללת :דחייה ,ביזוי והשפלה (אלימות מילולית
וקללות עם מסר של הפחתה בערך ,סירוב לתת
עזרה והשפלות פומביות); הפחדה (צעקות,
איומים בפגיעה פיזית ,בהרג או בנטישה ,הצבת
חוקים לא סבירים עם הבטחה לסנקציות
דרקוניות במקרה של הפרה); ניצול וסחיטה
(כפיית פעולות או משימות מסוג או בהיקף
שאינם תואמים את הגיל או את היכולת),
השחתה והדחה (חינוך להתנהגות אנטי
סוציאלית ו/או עבריינות); בידוד (ניתוק
מקשרים חברתיים או חבלה שיטתית בקשרים
עם אחרים)

הגדרות של התעללות מינית:
 :Barnett, Manly, and Cicchetti, 1993כל מגע מיני
או ניסיון למגע מיני בין מטפל אחראי לילד ,לצורך
סיפוק מיני של המבוגר או קבלת הטבות כספיות,
החל בחשיפת הילד לתכנים מיניים וכלה באונס.







Report of the Consultation on Child Abuse
Organization Prevention (see World Health
 :(WHO), 1999מעורבות של ילדים בפעילות

מינית שהם אינם לגמרי מבינים ואינם יכולים
לתת הסכמה מיודעת ,שאינם מוכנים לה
מבחינה התפתחותית או שזה מפר את
הסטנדרטים של החברה שהם חיים בה
חוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון ,לביא-
קוצ'יק :2000 ,כל ניצול של הילד למטרות מין
או להנאה מינית של ההורה ,מטפל או כל אדם
אחר שיש לו עמדת כוח או סמכות כלפי הילד
(יחסים בין-דוריים) .ההתעללות המינית הקשה
ביותר היא לרוב זו המתרחשת בתוך המשפחה.
לרוב ההתעללות מתרחשת בהקשר של סוד או
בלחץ של איום פיזי או פסיכולוגי .התעללות
מינית יכולה להתרחש גם מחוץ למשפחה ,על
ידי אדם מוכר או זר .היא יכולה להיות חד-
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פעמית או מתמשכת ,על ידי אדם אחד או כמה
אנשים .התעללות מינית כוללת מעשים שיש
בהם מגע מיני ישיר וגם מעשים בעלי תכנים
מיניים שנועדו לסיפוקו המיני של המבוגר כמו
התערטלות בפני הילד ,הצעות מגונות ,הטרדות
בטלפון ,חשיפה לחומר פורנוגרפי או ליחסי מין
של אחרים
) :Hamarman et al., 2002 (NCANDSקרבנות
להתעללות מינית הם קרבנות לפעילויות מיניות
נצלניות
&  :Tarkka, 2003 Paavilainenהתעללות פיזית
המכוונת לאברי המין של הילד ובעלת מאפיינים
מיניים ,מגע מיני או ניסיון למגע מיני ,או כל
פעולה מינית אחרת הפוגעת בשלמות גופו של
הילד .התעללות מינית כוללת גם את הובלת
הילד להתנהגות מינית שאינה הולמת את גילו
ואת רמת ההתפתחות שלו ,שימוש בילד לגירוי
מיני או שימוש בהם כשחקנים בפרסומים
מגונים (.)Berliner & Elliott, 1996
Working Together to Safeguard Children,












 :2006התעללות מינית כוללת אילוץ או פיתוי של
ילד או צעיר להשתתף בפעילויות מיניות ,כולל
זנות ,גם אם הילד אינו מודע למתרחש .הפעילויות
עשויות לכלול מגע גופני ,כולל חודרני (למשל,
אונס ,מעשה סדום או מין אורלי) וגם פעולה לא
חודרנית .הן עשויות לכלול פעילויות ללא מגע כמו
צפייה בתמונות מיניות או ייצור שלהן ,צפייה
בפעילות מינית או עידוד של הילד להפגין התנהגות
מינית לא הולמת
 :Leeb et al., 2008כל פעולה מינית ,מגע מיני או 
חשיפה ,שהושלמו או שלא הושלמו ,שביצע
מבוגר בילד .פעולה מינית כוללת מגע הכולל
חדירה ,גם עם קלה/עדינה ,בין הפה ,הפין ,הפות
או פי הטבעת של הילד ושל מבוגר אחר .כולל
גם חדירה ,גם אם קלה ,לפי הטבעת או לאיבר
המין ,של אצבע או חפץ אחר ( Basile and
 .)Saltzman 2002מעשים מיניים יכולים
להיעשות על ידי המטפל בילד או על ידי הילד
במטפל .התעללות מינית כוללת גם מקרים
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שמטפל מכריח ילד לבצע פעולה מינית עם
מישהו אחר (ילד או מבוגר) .כולל ,כמו אצל
גילברט ,פירוט של פעולה מינית ,מגע מיני או
חשיפה
 :Gilbert et al., 2009כל ביצוע או ניסיון ביצוע
של פעולה מינית ,או של יצירת קשר בעל אופי
מיני ,או של אינטראקציה מינית על ידי המטפל
של הילד
מסמך נזקקויות  :2014פגיעה מינית היא ניצול
של אדם אחר באמצעות קשת רחבה של
התנהגויות שיש בהן פגיעה ישירה בגופו של
הקרבן ו/או של חשיפה לתכנים מיניים ,לצורך
מין או הנאה מינית של הפוגע .פגיעה מינית
תתרחש כאשר אין או לא יכולה להיות הסכמה
מדעת .קרי :בכפייה ישירה או עקיפה ,כלומר
מתוך הפעלת כוח פיזי ישיר או באמצעות
מניפולציה רגשית כמו פיתוי וסחיטה ,או
במסגרת יחסי תלות ,מרות ,חינוך או השגחה;
בהיעדר כשירות מפאת גיל ,חוסר ישע או
בהשפעת חומרים פסיכו-אקטיביים ועד כדי
חוסר הכרה; בהיעדר ידע או הבנה הנדרשים
לצורכי הסכמה כגון התחזות ,הבטחות שווא,
אי הבנת ההשלכות וכיוצא בזה .יש שהיא אירוע
חד פעמי ויש פגיעה מינית שיכולה להימשך
לאורך זמן .תיתכן פגיעה מינית גם במצב שבו
הנפגע/ת קיבל/ה תמורה ישירה או עקיפה.
הפגיעה יכולה לכלול כל מעשה שיש בו תוכן
מיני – מגע ישיר או באמצעות חפץ בחלקי הגוף
(הכולל ושאינו כולל חדירה וגינאלית ,אנאלית
או אוראלית) ,פעילות מינית עם אדם שלישי
בניגוד לרצונו ,התערטלות ,הצעות ורמיזות
מיניות ,צילום למטרת גירוי מיני וחשיפה
לחומר פורנוגרפי או ליחסי מין של אחרים או
הדחה לזנות
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