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בנושא :     

חוסר בליווי ומעטפת שיקומית מקצועית לפעוטות                      
וילדים שעברו התעללות  

של חברי  הכנסת:     

  אופיר כץ, אימאן ח'טיב יאסין ואוריאל בוסו      
 

 

  
"ד בכסלו התשפ"א  (30 בנובמבר 2020)  החליטה נשיאות הכנסת להעביר לדיון מהיר  ביום י
בוועדה המיוחדת לזכויות הילד את הצעתם  של חברי הכנסת אופיר כץ, אימאן ח'טיב יאסין 
"חוסר בליווי ומעטפת שיקומית מקצועית לפעוטות וילדים שעברו  ואוריאל בוסו בנושא 

התעללות".  
 

ביום כ"ב בכסלו התשפ"א  (8 בדצמבר 2020)  התכנסה הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשות 
ח"כ יוסף ג'בארין,  לדיון והסקת מסקנות.   

 
בתקופה האחרונה נחשפו מספר  פרשות התעללות  בפעוטות וילדים מצד אנשי צוות חינוכי/ 
"רכבת הרים  טיפולי במסגרות לגיל הרך. מרגע חשיפת פרשת התעללות, חווים הילדים והוריהם 
רגשית" במישורים שונים. המישור  הראשון -  טיפול בילד שנפגע והשני - חתירה להגשת כתב 

אישום נגד המתעלל.  
 

הורים לילדים נפגעי התעללות שהשתתפו בדיון סיפרו שלאורך כל תהליך הטיפול בילד, 
שלעיתים נמשך שנים,  ההורים לא זכו לתמיכה מקצועית –שיקומית לילדיהם ולהם.  אין   יד 
מכוונת שתסייע להורים ותדריך אותם כיצד  לטפל בילד,  האם וכיצד לשוחח עמו על המקרה 
והאם להחזירו לגן. כמו כן  אין  גורם ייעודי שיטפל בילדים, כך שהורים נאלצים לשלם אלפי 
שקלים  מכיסם הפרטי לטיפולים פסיכולוגיים-רגשיים  שונים ולאבחונים,  על מנת   לשקם את 
הילדים ולמזער את הטראומה. ניסיון לקבל טיפול פסיכולוגי-רגשי בקופות החולים מצריך 
תקופת המתנה שעומדת היום על 10 חודשים ויותר, ללא קדימות בתור לילד נפגע התעללות, 
בידיעה שעיכוב בקבלת טיפול מחמיר את הפגיעה ומעמיק את הטראומה ממנה סובל הילד.   

 
 
 



 

 
 

נציגת זרוע הרווחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמרה שמהמשרד מעולם 
לא קיים דיון בצורך בהקמת מעטפת ייעודית לתמיכה בילדים נפגעי התעללות ומשפחותיהם, 

ומכאן שמעולם לא נעשתה בדיקה של היקף המענים הנדרשים ואומדן עלותם.   
 

נציגת זרוע העבודה  במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אמרה שהתקנות מתוקף 
חוק הפיקוח על מעונות יום למעונות תשע"ט-2018 (להלן –"החוק")  יועברו בשבוע הבא לשר 

האוצר לשם קיום חובת היוועצות טרם הגיען לאישור הכנסת.  
 

להלן מסקנות הוועדה  
 

למשרד  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ולמשרד הבריאות  
1. הוועדה  קובעת שהעובדה שעד היום לא קיימת תכנית טיפולית-שיקומית לילדים נפגעי 

התעללות ומשפחותיהם היא מקוממת.  
2. הוועדה דורשת לקיים בדחיפות שולחן עגול בראשות גורמי הרווחה והבריאות 

שמטרתו  הפעלת תכנית טיפולית-שיקומית כאמור.   
 

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  
3. הוועדה דורשת להביא את התקנות מתוקף חוק הפיקוח לאישור הכנסת בהקדם.  

 
למשרד המשפטים 

4. הוועדה דורשת להחמיר את הענישה עם מי שפגע בפעוטות ובילדים חסרי ישע.  
 
 
 
  

המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:   
ו' בטבת תשפ"א 
21 בדצמבר 2020 

  


