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È„ÏÈ· ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ ˙ÚÙÂ˙""Ì  

  

  

  הילדה מור� דנמיאס בת השלוש מטבריה נפטרה בבית החולי� רמב"� בחיפה

  לאחר שהיתה מאושפזת כחמישה חודשי� בחוסר הכרה. �9.2.89ב

  מור� ז"ל מתה כתוצאה מהתעללות ממושכת, כולל מכות אכזריות, חבלות

  כויות מה� סבלה מש" חודשי� ארוכי� מידי דודה.ו

  ור הישראלי בעיה כאובה ומזעזעת שלמותה של מור� חש# בפני הציב

  תעללות בילדי�, א# שאי� התופעה חדשה היא הועלתה למודעות הציבורה

  בישראל רק בחודשי� האחרוני�.

  בעקבות מותה של מור� ז"ל הגישו חברי הכנסת: חנ� פורת, עדנה סולודר,

  ושא תופעתנדדי צוקר ורפאל פנחסי, ארבע הצעות דחופות לסדר היו�, ב

  לות בילדי�.ההתעל
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  קיימה הכנסת דיו� בהצעות, ובהסכמת סג� שר 14.2.89בתארי" 

  העבודה והרווחה החליטה להעביר את הנושא לדיו� בועדה.

  

  ועדת הכנסת אליה הועבר הנושא, החליטה להקי� ועדת כנסת מיוחדת שתדו�

  א" ורק בנושא ההתעללות בילדי�. בשלב מאוחר יותר החליטה ועדת הכנסת

  טיפול הועדה שתי הצעות נוספות לסה"י של ח"כ לוי ושל חה"כהעביר לל

  נחסי, בנושא הקמת מקלטי� לילדי� בסכו�. הועדה שהוקמה כללה ששהפ

  , ח"כ דוד ליבאי, ח"כ צחי הנגבי, ח"כיו"ר –חברי�: ח"כ יצחק לוי 

  עדנה סולודר, ח"כ דדי צוקר וח"כ יואש צידו�.

  

  

 � 2 �  

  

  עדה שמעה את נציגי המשרדי� הנוגעי� בדברהועדה קיימה חמש ישיבות. הו

  שהציגו את פעולות ועמדות משרדיה�, ואת גב' יהודית קרפ המשנה ליוע)

  המשפטי לממשלה, שמסרה סקירה מקיפה על המצב החוקי והיבטי� משפטיי�

  בדבר התעללות בילדי�.

  

  הועדה שמעה סקירות של מומחי� ואנשי מקצוע כמו ד"ר חניתה צימרי�

  האומבודסמ� לילדי�) וד"ר יצחק קדמ�ל"י) ד"ר מנח� הורובי) ((יו"ר א

  (מנכ"ל המועצה הלאומית לשלו� הילד). הועדה קיבלה ג� חומר רב בכתב

  כולל המלצות של ארגוני� שוני�.

  

  הועדה ביקשה מד"ר קדמ� ועו"ד מורג מהמועצה הלאומית לשלו� הילד, לשמש

  כיועצי� קבועי� לועדה.
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  ה נפגשו יו"ר הועדה וחלק מחבריה ע� שר החינו", שרבמהל" עבודת הועד

  הבריאות, וסג� שר העבודה והרווחה, לדיו� בתחומי האחריות של משרדיה�

  בנושא התעללות בילדי�.

  

  במהל" עבודת הועדה ובעידודה חלו מספר התפתחויות חיוביות בנושא:

  

  רווחהמונו בעלי תפקידי� בכירי� במשרדי הבריאות, החינו", העבודה וה .א

 לריכוז נושא הילדי� בסיכו�, במשרדיה�.

 הוקמה ועדה משרדית מיוחדת במשרד הבריאות לקידו� הנושא. .ב

  בהחלטת הממשלה הוקמה ועדה בינמשרדית מיוחדת, בראשותה של גב' רחל .ג

  סוכר ממשרד המשפטי� לתיאו� פעולות המשרדי� הנוגעי� בדבר.

  שרדית החלו בעריכתהועדה של משרד הבריאות בשיתו# ע� הועדה הבינמ .ד

  מפגשי� של "שימוע ציבורי" בנושא, במספר ישובי� באר). 

  הכנסת קיבלה בקריאה טרומית הצעת חוק משותפת של חברי הכנסת דדי .ה

  צוקר וחנ� פורת בנושא הגנה על חסרי ישע והעבירה בהסכמת שר

  את ההצעה לדיו� בועדת חוקה חוק למשפט.המשפטי� 

  מת דיוני� אינטנסיבי� בהצעות החוק.ועדת החוקה של הכנסת מקיי  

  משרד החינו" עוסק בפרוייקט נסיוני של הסברה בכיתות ובי� צוותי .ו

  המורי� ומתכנ� להרחיבו בשנה"ל הבאה.

  

  

 � 3 �  

  

  הועדה מברכת על התפתחויות אלה ועל העלייה בערנות ובמודעות הציבור,

  ועיי�,הבאה לביטוי בתקופה האחרונה בכיסוי תקשורתי, בדיוני� מקצ

  כנסי� וימי עיו� ופעולות שונות הננקטות על ידי משרדי הממשלה

  וארגוני� וולנטרי�.
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  הועדה שמה דגש בעבודתה ובהמלצותיה על הצור" בתיאו� ובשיתו# פעולה

  בינמשרדי ובינמקצועי, ה� במישור הממלכתי וה�, ובמיוחד, במישור

  המקומי.

  וב ואת עבודת� המסורה שלהועדה ג� מוצאת לנכו� לציי� את התפקיד החש

  הארגוני� הוולנטרי� המטפלי� בנושא.

  הועדה סבורה כי ג� בעתיד יש לשמור על מקומ� המיוחד ותפקיד� החיוני

  של ארגוני� וולנטרי�, תו" שיתו# פעולה ע� הגורמי� הממשלתיי�

  והעירוניי� המופקדי� על כ".

  

  בתו" המשפחה. הועדה החליטה להתרכז בהתעללות פיזית ומינית בילדי�

  בה חי הילד בי� א� זו משפחתו משפחהלצור" זה התייחסה הועדה לכל 

  הטבעית, משפחה מאמצת, משפחה אומנת או כל מסגרת משפחתית אחרת שבה חי

  מתייחסת הועדה לכל ילד מרגע לידתו ועד הגיעו לגיל "ילד"הילד, במושג 

18 .  

  

  מקובל לסווג את ההתעללות בילדי� לארבע סוגי�:

  

  חבלה של ממש או פגיעה פיסית חד פעמית או  –  התעללות או פגיעה פיסית 

  מתמשכת בעלת דפוס קבוע כולל מכות,  

  כויות, נשיכות, דקירות או כל פגיעה  

  גופנית אחרת.  

  

  כל התנהגות או אקט מיני של ב� משפחה   התעללות או פגיעה מינית

  בוגר המבוצע כלפי ילד במשפחה בי�  

  בכוח, כפיה, איו�, פיתויהדבר מתבצע ש  

  ו ניצול הסמכות והמעמד של ב� המשפחהא  

  בוגר.ה  
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 � 4 �  

  

  מחדל מכוו� או פעולה מתמשכת של הזנחה  –   הזנחה

  סיבית או פעולה אקטיבית שנועדומ  

  מנוע מהילד, הזנה, טיפול רפואי,ל  

  נועה חופשית, תנאי אקלי� סבירי�ת  

  הרעבה).גירויי� סביבתיי�. (כליאה, נטישה, ו  

  

  הרס שיטתי של יכלתו של הילד לפתח יכולת  –   התעללות נפשית

  רגשית או פעילות סבירה בהקשרי� אישיי�  

  פה רגשיתו חברתיי� (מוגדרת לעתי� ג� כתקיא  

  ציעה נפשית, חס" נפשי וכדומה). סוג זה שלפ  

  גיעה יכול להופיע לכשעצמו, א" לעיתי� קרובותפ  

  י� הקודמי� שלופיע כתופעה נלוית לסוגי  

  גיעות בילדי�.פ  

  

  

  היק# התופעה בישראל

  

  אופי הפגיעה המתבצעת בחדרי חדרי� ובמסגרת הסגורה של המשפחה, קשר

  השתיקה האופייני לסוג כזה של פגיעות חוסר המודעות של החברה

  ישראלית לקיומה של התופעה, האשלייה שאצלנו זה לא קורה, והפיצולה

  בבעיה בי� המשרדי� השוני� ובתו" המשרדי�, רב בי� הגורמי� המטפלי�ה

  רמו כול� לידע הלקוי והחסר בכל הקשור להיק# ולחומרת תופעתת

  התעללות בילדי� בישראל.ה
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  אי� למעשה כל נתוני� בדוקי� מבוססי� ושיטתיי� לגבי היק# התופעה,

  התפלגותה. אי� ג� איסו# נתוני� שיטתי ומרכזי ולא קיימת זרימתו

  בי� המערכות השונות. ידע מסודרתמ

  

  למרות אי הודאות קיימות הערכות שונות של גורמי� העוסקי� בנושא

  ל סדר הגודל של התופעה בישראל.ע

  

  על פי סקרי� והערכות שונות נע מספר הילדי� המוכי�  תעללות פיסית ה

  . 9.000 – 24.000ישראל בי� ב  

  

  

 � 5 �  

  

  נגד ילדי� עד גיל מקרי� של עבירות מי� �1,200 כ  התעללות מינית

  מהעבירות נעשות �60% מדווחי� כל שנה למשטרה. כ 14  

  חלה עליה 1989ל ידי קרוב משפחה. במחצית שנת ע  

  בדווח על עבירות מי� נגד ילדי�. 25%ל ש  

  מקרי� של �600 בשנה שעברה טיפלו פקידי הסעד בכ  

  עבירות מי� נגד ילדי� בתו" המשפחה, רוב� גילוי  

  ריות.ע  

  

  שיטתיבי� החוקרי� בארצות בה� קיי� מער"  מקובל  

  ותר של איסו# מידע ונתוני� שעל כל מקרה ידועי  

  ידועי� ו/או שאינ� מדווחי�.יש מקרי� רבי� שאינ�  –  

  מקרי� לא ידועי� על כל מקרה 3�10הערכות נעות בי� ה  

  דוע.י  
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  אוהתופעה של התעללות בילדי� איננה ייחודית      מאפייני האוכלוסיה

  עלת בולטות במיגזר זה או אחר באוכלוסיה.ב  

  ג� באר) וג� בעול� ידוע כי שכיחות התופעה  

  מעט שווה במיגזרי� שוני� באוכלוסיה ואי� להכ  

  אפייני� בולטי� של מוצא, רמת הכנסה, רמתמ  

  שכלה, איזור מגורי�, דת או עדה. לפעמי�ה  

  לולה להיווצר "אשליה אופטית" כי שכיחותע  

  בוהה יותר אצל משפחות ממעמדתופעה גה  

  אקונומי נמו", א" יש בכ" טעות הנובעת� וציוס  

  אלה לשרותי חשיפות� הגדולה יחסית של משפחותמ  

  ווחה, ומ� העובדה שיש בידיה� פחות אמצעי�ר  

  להסתיר את תוצאות ההתעללות מאלהתיחכו� ו  

  המצויי� בידי שכבות מבוססות יותר (רופא פרטי,  

  שפטית על הוצאת דיבה, עו"דאיו� בתביעה מ   

  צמוד, הופעה מכובדת המסייעת להכחשה וכיו"ב).  

  

  

 � 6 �  

  

  הטווח של הפגיעות הפיסיות והמיניות נע בי�   –   קרבנותה

  .16�17ינוקות בגיל מספר שבועות עד לגיל ת  

  ומעלה 14פגיעות פיסיות שכיחות פחות בגילאי   

  �יורדת ע� הגיל) פגיעות מיניות שכיחות ג(  

  ומעלה (עולות ע� הגיל). 14בגילאי   

  הזנחה שכיחה יותר בגילאי� הצעירי� מאד ועד  

  .5גיל   

  הקבוצה הגדולה ביותר של ילדי� נפגעי� ה�  

  . 3�10הילדי� בגילאי   
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  על א# הפעילות הנעשית כיו� וההתקדמות החיובית בתחומי� השוני�,

  י�, וכי יש צור"מצאה הועדה כי קיימי� עדיי� ליקויי� מבניי� ומהותי

  .דחו# בטיפול אינטנסיבי וכוללני בבעייה ובעיקר במספר תחומי�

  

  

  המלצות הועדה

  

  מניעה, חינו" והסברה

  

  תכנית הסברה המיועדת לילדי� ובני נוער  א. 

  

  הרחבה משמעותית של התכנית החנוכית המועברת היו� בהיק# נסיוני .1

  גני ילדי�.מצומצ� ע"י משרד החינו" בבתי הספר היסודיי� וב

  הכנה והפצת תוכניות לימודי� והסברה המיועדות למערכת .2

 החינו" הבלתי פורמלי (תנועת נוער, מתנסי"�, חוגי הורי� וכדו').

  מינוי אחראי בכל מוסד חינוכי שיקבל על עצמו את האחריות לטיפול .3

  בנושא הילדי� הנמצאי� בסיכו�.

  

  ת המיועדות לאנשי מקצועותכני   ב.

  

  הלימודי� שלההגנה על הילד הנתו� בסיכו� בתוכניות שילוב נושא  .1

  גרת לימודי, ובתי ספר לאחיות, במססמינרי�אוניברסיטאות, 

  .חינו", עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, רפואה ומשפטי�
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 � 7 �  

  

  תו# ע� הארגוני�יעריכת השתלמויות קבועות ע"י משרדי הממשלה בש .2

  פאי�, העובדי� הסוציאלי�המקצועיי� לציבור עורכי הדי�, הרו  

  הפסיכולוגי�, השופטי� והמורי�, בנושא הילדי� בסיכו�  

 וההגנה עליה�.  

  

  פעילות הסברתית המיועדת לציבור הרחב  ג.

   

  נקיטת פעולות הסברה שמטרת� להעלות את רמת הידע והמודעות בקרב  

  ה זו נית� לבצע בי� היתר באמצעותציבור המבוגרי� והילדי�. הסבר

  � והפצת� של פרסומי� וכרזות, הפקת תשדירי שירות ותכניותבהכנת

  בטלויזיה הכללית ובטלויזיה החנוכית, בתכניות הרדיו לילדי�, עריכת

  סימפוזיוני� וימי עיו� לצבור הרחב, וכיו"ב.

  

  

  הערכות המערכות והמטפלות הממשלתיות והמקומיות

  

  נוהל איתור ודיווח  א.

  

  משרד העבודה והרווחה יכי� נוהל ברור וזמי� לאיתור, לדווח וטפול

  ראשוני בילדי� בסיכו� ויפי) אותו בטיפות החלב, חדרי מיו�, מרפאות

  קופ"ח, בקרב הרופאי� הילדי� ורופאי המחלקות הפנימיות, מנהלי ומורי

  בתי הספר והגני�, הנהלות ורכוזי� של תנועות נוער, מתנסי� לשכות

  ושרותי הרווחה בכל מקו� באר).הרווחה 
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  איסו# מידע ונתוני�  ב.

  

  ארוכת טווחאחת הבעיות המקשות על קביעת מדיניות ותוכניות טיפול 

  בנוגע לילדי� הנמצאי� בסיכו� הנה העדר נתוני� מספריי� ומחקריי�

  לגבי היקפה ומאפיניה של הבעיה בישראל.

  

  � כלל ארצי וידאגמשרד העבודה והרווחה יקי� מרכז מידע ונתוני

  לעדכו� הנתוני� וניתוח� באופ� שוט# וקבוע.
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  מער" פקידי הסעד  ג.

  

  , ממוני� על ההגנה�1960 פקידי הסעד לחוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"כ

  והטיפול בילדי� בסיכו�. החוק מעניק לפקידי הסעד סמכויות נרחבות

  לש� הכרזתו של קטי� לבצוע תפקיד� ומאפשר לה� לפנות אל בית המשפט

  כנזקק. להורות על הוצאתו מהבית או מת� הוראות אחרות בדבר דרכי

  הטיפול וההשגחה עליו. פקיד הסעד מהווה א# את הכתובת אליה יש לדווח

  על פי החוק בכל מקרה של חשש לפגיעה בקטי�. פקיד הסעד לחוק הנוער

  על שלומ�הינו לפיכ" בעל התפקיד החשוב ביותר בכל הקשור להגנה 

  ובטחונ� של ילדי� הנמצאי� בסיכו�. תפקידו החשוב של פקיד הסעד

  מחייב את קיומה של מערכת פקידי סעד מיומנת, נגישה ומתפקדת היטב.

  עקב בעיות ארגוניות ומחסור בכח אד� קיימי� היו� ליקויי� בדרכי

  פעולתה ותפקודה של מערכת זו. על מנת להביא לשיפור בדרכי פעולתה של

  רכת פקידי הסעד יש לנקוט בצעדי� הבאי�:מע
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  (טיפול והשגחה) בהקד�מינוי פקיד סעד ראשי לחוק הנוער  .1

  האפשרי. התק� לתפקיד זה אינו מאויש מזה חודשי� רבי�. דבר המקשה  

  על תפקוד המערכת כולה.  

  

  תובטח אפשרות קלה וזמינה לאנשי מקצוע, לציבור הרחב  א.  .2

  ר ע� פקידי סעד בשעות העבודהולילדי� עצמ� של יצירת קש    

  נות מקומית או אזורית, ביפרי�רואחרי שעות העבודה (תו    

  וכדו')    

  

  שעות ביממה. 24יוקמו מוקדי דווח אשר יופעלו   ב.   

  רשימת המוקדי� ורשימת פקידי הסעד תפורס� ותופ) בכל    

  המשרדי� והרשויות הנוגעי� בדבר (בתי ספר, בתי חולי�,    

  ות טיפת חלב, וכדו'). ובכלי התקשורת.מרפאות, תחנ    

  

  תוגבר מער" פקידי הסעד המחוזיי� והמקומיי�. פקידי הסעדי .3

  ישמשו א" ורק בתפקיד זה ולא יוטלו עליה� תפקידי� נוספי�. יש בהתא�  

  לכ" להגדיר מחדש את תפקידו, אחריותו ומסגרת עבודתו של פקיד הסעד,  

  תי� חברתיי�.כבעל תפקיד יחודי במסגרת המחלקה לשרו  
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 מערכת הבריאות .ד

  

  מערכת הבריאות בכלל, טיפות חלב, בתי חולי� ומרפאות קופת חולי�

  בפרט, צריכי� להיות מוקדי איתור ודווח על ילדי� בסיכו�. לש� שיפור

  התיחסות מערכת הבריאות בנושא זה דרושות הפעולות הבאות:
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  ז את הטיפולבכל בית חולי� ומוסד רפואי יקבע אחראי שירכ .1

  בכל נושא ההגנה על ילדי� הנמצאי� בסיכו�, לפי הנוהלי� הקיימי�  

  במערכת הבריאות.  

  

  קביעת נוהל לאיתור ולמעקב אחר משפחות אשר אינ� מביאות את .2

  ילדיה� לבדיקות שגרתיות בטיפות החלב.  

  

  הבטחת שיתו# פעולה בינמשרדי ובינמקצועי .ה

  

  ינמשרדי של כל הרשויות הנוגעותיוגבר שיתו# הפעולה הבינמקצועי והב

  בדבר. בי� היתר יש לנקוט לש� כ" בפעולות הבאות:

  

  לעני� תאו� רשות מקומית ועדת תיאו� בינמקצועיתתוק� בכל   .1

  האיתור והטיפול בילדי� בסיכו�. בראש הועדה יעמוד פקיד הסעד.

  האחריות להקמת הועדה והפעלתה תוטל על שירותי הרווחה ברשות

  בוועדה זו יהיו חברי� פקיד הסעד, פסיכולוג, נציג מערכת המקומית.

  החינו" ונציג מפלג הנוער במשטרה.

  

  מת� מעני� טיפוליי� לילדי� הנמצאי� בסיכו� ולהוריה� .ו

  מחוזיי� לילדי� הנמצאי� בסיכו�. בהעדר מקלטי� מקלטי�יוקמו   . 1

  �נוצר היו� מצב בלתי נסבל בו ילדי� הנמצאי� בסיכו� אינ� מוצאי

  מבתיה� מאחר ואי� מסגרת טיפולית הערוכה לקלט�. הועדה ממליצה לפני

  שר המשפטי� וועדת השרי� לעניני עזבונות ליעד למטרה זו את הסכומי�

  הנדרשי� מכספי העזבונות העומדי� לרשותה.

  

  המשמשות כמקלט זמני לילדי� בסיכו�. מאגר משפחות האומנהיורחב   . 2
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 משפחתי ואישי לילדי� נפגעי�. יפול קבוצתילטתוקמנה מסגרות  .3

 

  /קבוצתי ולטיפול אישי בהורי�לטיפול משפחתייוקמו מסגרות  .4

  המתעללי� בילדיה�. התחיבות לטיפול במסגרות אלו עשויה לשמש א#  

  בתנאי� מסויימי� כאלטרנטיבה למאסר של ההורה.  

  ילדי� המוצאי� מבית� מכוח צו של בית משפט, ילדי� אשר הוריה� .5

  אינ� מסוגלי� למלא אל חובותיה� כלפיה� וילדי� שאי� לה� הורי�,  

  בהעדר תשתית שלזקוקי� לעיתי� לאפטרופוס אשר ידאג לעניניה�.   

  אפוטרופוסי� אליה� נית� לפנות במקרה הצור", נמצאי� היו� ילדי�  

  רבי� ללא אחראי או אפוטרופוס. יש לפעול לפיכ" למע� הקמת מאגר  

  לקטיני� אות� נית� יהיה למנות במקרה הצור".של אפוטרופוס   

  

  חקיקה תביעה ומשטרה

  

  הגנה על ילדי� בסיכו� אינה יכולה להיות שלמה ללא עגו� מתאי�  

  בחוק. א# כי בתחומי� מסוימי� החוק הישראלי הינו מ� המתקדמי� ביותר

  בתחו� הגנה על הילד, הרי שקיימי� עדיי� חסרי� רבי� בהגנת החוק על

  נמצאי� בסיכו�. זאת, ה� במישור הענישה הפלילית וה� במישורילדי� ה

  ההגנה על הילד. לועדה הוגשו סקירות מפורטות בנוגע להסדרת תחומי�

  אלו בחוק הישראלי. במספר תחומי� מצאה הועדה לנכו� לאמ) הסדרי�

  חקיקתיי� אשר נוסו בהצלחה במקומות שוני� בעול�.
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  החוק הפלילי  א.

  

  בת דיווחקביעת חו  . 1

    

  א' לחוק הנוער (טיפול והשגחה) יש היו� התיחסות2בסעי#   

  חלקית ובלתי מספקת לחובת הדיווח על היודע על מקרה של התעללות או

  פגיעה הילדי�. סעי# זה טעו� הרחבה של חיובי הדיווח וענישה כפי

  שיקבע בחוק.
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  בילדי�קביעת עבירה פלילית ספציפית בנוגע להתעללות   .2

  

  בהעדר עבירה ספציפית בנוגע להתעללות בילדי� מואשמי� המתעללי�  

  בקטיני� בעבירות פליליות כלליות. כדי לתת לעבירת ההתעללות בילדי�

  את אופיה המיוחד של העבירה הכוללת את גילו של הקרב�, אפיה המתמש",

  מערכת היחסי�, יקבע סעי# מיוחד בחוק העונשי� על פגיעה או

  ת בקטיני�.התעללו

  

  הרחבת החוק הפלילי לגבי עבירות גילוי עריות  .3

  

  הרחבת החוק על מי� נגד קטיני� בתו" המשפחה בשני תחומי�  

  

  בעבירות מי� שאינ� לגבי בעילה .א

 בהתיחסות לקרובי משפחה נוספי� על אב ובתו .ב
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  דחיית מירו) ההתיישנות בעבירות של התעללות בילדי�  .4

  

  קיימת התישנות על עבירות שנעשו לפני חמש לפי המצב החוקי היו�  

  שני�. לא אחת נחשפות עבירות מעי� אלו רק לאחר שהילד הפגוע מגיע

  לגיל מבוגר יותר ע"כ מוצע לקבוע בחוק כי על עבירות של פגיעה

  . 16בקטיני� ידחה מרו) ההתישנות עד להגיעו של הקטי� לגיל 

  

  קביעת צוי הרחקה  .5

    

  ל מת� צווי הרחקה לפוגע בקטי� ולא רקעגו� בחוק אפשרות ש  

  לנפגע במקרה של חשש להישנות הפגיעה.

  

  קביעת אלטרנטיבות טיפוליות למאסר  .6

  

  די להביא למציאת פתרונות ארוכי טווח למשפחותיה� של המתעללי�כ  

  יש לקבוע בחוק אלטרנטיבות טיפוליות למאסר בעבירות של פגיעה

  ל מסגרות טיפוליות מתאימות.בקטיני� חקיקה זו תלווה בהכנת� ש
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  דיני ראיות  ב.

  

  ההסדרי� המיוחדי� בחוק בנוגע להעברת ילדי� חלי� רק בנוגע  

  לעבירות מי� ורק לגבי קטיני� אשר טר� מלאו לה� ארבע עשר שנה.

  הועדה מציעה להרחיב הסדרי� אלו לגבי העברת ילדי� במקרי� של

  שנה. 14שמלאו לו התעללות שאינה מינית. ולגבי קטי� 
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  חוק הנוער (טפול והשגחה)   ג.

  

  תקבע חובת התיצבות הורה להלי" על פי חוק הנוער (טיפול  

  ת� להופיע כפי המצב החוקי כיו�.בוהשגחה). העדרות הורי� ואי חו

  גור� לדחיות בלתי מוצדקות ומזיקות ומקשה על קבלת החלטות שיפוטיות.

  

  חקירה

  

  בעבירות התעללות בילדי�, הכנת שפור ושכלול דרכי החקירה  

  הנחיות מפורטות בדבר דרכי החקירה תו" שיתו# גורמי� טיפוליי�

  ו# המידע הנחו) לצור" הכנסת התיק.סשיסייעו באי

  

  מדיניות תביעה

  

  תקבע מדיניות ברורה בדבר העמדה לדי� בעבירות של התעללות .1

  בילדי� ובדבר על החלטות מקילות של בתי הדי�. החלטות  

  קילות של בתי הדי�.מ  

  בפני הועדה הובאו נתוני� בדבר הפער הגדול הקיי� בי� מספר מקרי .2

  הפגיעה בילדי� המטופלי� ע"י רשויות הרווחה ומספר המקרי�  

  המגיעי� לידיעת המשטרה. א# במקרי� בה� מובאי� העברייני� לדי�  

  לא קיי� תמיד קשר ושתו# פעולה בי� גורמי המשטרה והפרקליטות  

  יש לפעול במקרי� אלה להגברת שתו# � הגורמי� המטפלי�.ובי  

  הפעולה בי� פקידי הסעד לרשויות המשטרה והפרקליטות.  
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 עדיפות וקדימות להליכי� פליליי� בגי� התעללות בילדי�. מת� .3

 

  על מנת למנוע אפשרות של השנות והחרפת הפגיעה בקטיני� לאחר הגשת .4

  יניות התביעה בדבר בקשות למעצר עד תו�תלונה נגד המתעלל תקבע מד  

  ההליכי� או מת� צווי הרחקה לעברייני� בעבירות של פגיעה בקטיני�.  

  

  הגברת השמוש בעדויות מומחי� לצור" הוכחת התעללות בילדי�. לש� .5

  כ" יש להכי� ולהפי) בי� רשויות התביעה רשימות של אנשי מקצוע  

  להגנה על הילד.בעלי מומחיות בתחומי� השוני� הנוגעי�   

  

  מיסוד הקשר בי� שרותי הרווחה בשרות בתי הסוהר ובקהילה לש� הכנת .6

  העבריי� ומשפחתו לקראת השחרור.  

  

  שפיטה  .7

  

  קביעת שופט או מספר שופטי� בכל בית משפט אשר יהיו אחראי� על  

  השיפוט בכל עני� הנוגע להבטחת שלומ� של קטיני�. שופטי� אלו יעברו

  לגבי ההיבטי� המשפטיי� והטיפוליי� של הגנה על השתלמויות מיוחדות

  הילד.

  

  הועדה תתכנס אחת לשלושה חודשי� כדי לקבל דווח ממשרדי  

  הממשלה הנוגעי� בדבר על ביצוע ההמלצות.

  
  


