
 

 
 

 

 

 

 פגיעה בילד/ה חובת הדיווח על: 5 לפרקנקודות מרכזיות  -"טוב שסיפרת" 

 

 מהי חובת הדיווח?

או  18בחלק גדול מהמקרים שיש פגיעה פיזית, נפשית, הזנחה או פגיעה מינית בקטין עד גיל   -

דיווח למשטרה או לרווחה. דיווח הוא חובה חוקית ולכן מי שאינו מקיים את  בחסר ישע, ישנה חובת

 חובת הדיווח עובר על החוק וצפוי לענישה פלילית.

 

 המקרים בהם יש חובת דיווח

)יכול להיות בידי הורים, מורים, מדריכים  ידי האחראי על הילד או חסר ישע כאשר יש פגיעה על  -

 .הילדיֿם(וכל מי שהוא האחראי על 

 בין אחים או בידי אחראי. -במקרים של פגיעות בתוך המשפחה   -

 במקרים של פגיעה בין תלמידים במוסד חינוכי.  -

 

 עם מי אפשר להתייעץ?

למרכז הגנה לילדים אך ניתן גם לפנות ישירות  ,כדאי להתייעץ עם הצוות החינוכי לפני שמדווחים  -

מרכזים פרושים  8מרכז הגנה נותן מענה ראשוני כולל לילדים שעברו פגיעה ויש . ונוער "בית לין"

ברחבי הארץ. במרכז הגנה תוכלו למצוא תחת קורת גג אחת את מגוון אנשי המקצוע שהילד יצטרך 

לפגוש, כמו עובדת סוציאלית, חוקרת ילדים או חוקרת נוער, רופאה ועוד. הם יעשו את ההערכה 

 בלי שצריך להטרטר למקומות שונים.והטיפול הראשוני מ

 .באנונימיותאפשר לפנות להתייעץ במרכזי ההגנה  גם   -

 

 מה צפוי לקרות בעקבות הדיווח?

י שהפגיעה תופסק, ראשית כל יעשו הכל כד -מטרת הדיווח לרווחה היא לעשות ׳סדר׳ במקרה   -

שהפוגע ייענש. לצערנו לא כל המקרים מקבלים את המענה הדרוש, יש ו הנפגע יקבל טיפולש

 מקרים שנפגעות.ים לא מקבלים את ההגנה הראויה והרבה תיקים נסגרים.  

אך גם אם הטיפול לא תמיד יעבוד במאה אחוז, עדיין יש משמעות לעצם לקיחת האחריות    -

שאנחנו מאמינים להם ותובעים את  והפנייה לגורמים רשמיים. אנחנו אומרים לילד.ה הנפגע.ת

הצדק שלהם. וזה המון. הילד ירגיש שהוא נורמלי ושהמבוגרים מטפלים במי שפגע בו ועושים סדר 

 בכאוס. גם אם לא תמיד נצליח להשיג את הצדק שלה/ו. 

בכל רשות מקומית יש לשכה לשרותים חברתיים ובה יש עובדת סוציאלית לחוק הנוער, היא זו    -

ובודקת את הדיווחים שמתקבלים במקרי חשד לפגיעה בילדים. אפשר לקבל את פרטי  שמקבלת

 הקשר של המחלקה דרך המוקד העירוני באזור המגורים של הילד, או באתר של משרד הרווחה. 



 

 
 

 

 לאן לפנות להתייעצות וטיפול

ישנם  לין".מרכזי ההגנה לילדים ונוער "בית בכל מקרה של התלבטות מומלץ להתייעץ קודם עם   -

או דרך מוקד  פהמרכזים הפרושים ברחבי הארץ. לקריאה נוספת על 'בתי לין' ופרטי קשר בלינק  8

 . 118רווחה 

 .פהבלינק  קווי הסיוע לנפגעי.ות תקיפה מיניתבמקרי חשד לפגיעה מינית ניתן להתייעץ גם עם   -

שעות מהפגיעה לאחד  72מומלץ לפנות בהקדם האפשרי תוך סימנים לפגיעה מינית  אם יש  -

בבתי החולים הפזורים ברחבי הארץ. תוכלו לקרוא עוד על החדר האקוטי ולקבל  החדרים האקוטיים

 .פהפרטי קשר בלינק 

 

  . פהמוזמנים לצפות בפרקים נוספים בסדרה "טוב שסיפרת" בלינק 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-violence-and-delinquency-violence-and-sexual-assault-kids-and-teenagers?chapterIndex=3
https://www.1202.org.il/
https://www.gov.il/he/Departments/General/sexual-assault-survivors-healthcare-system
https://me-halev.org.il/%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99/

