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   מצית מחקרת

 הגשת לצור� שוני� רותי�יש בי� לעבור נאלצי� ואחרות מיניות בעבירות שנפגעו ילדי�

 פועלי� אינ� אלה רותי�ישפעמי� רבות . הרווחה רותייש והתערבות, חקירה, תלונה

 ושל הילד של ובצרכי�, מחד הפלילית חקירהצורכי הב באופ� שמתחשב, מתוא� באופ�

שנועד לשפר , מרכז ההגנה לילדי� ולנוער בירושלי� הוא שירות חדשני .מאיד� משפחתו

� על�2002 המרכז הוק� ב. י עבירה ובבני משפחותיה�את הטיפול הראשוני בילדי� נפגע

משרד , המשרד לביטחו� פני�, משרד הרווחה, ידי ועדת היגוי שבה חברי� נציגי אשלי�

הקמת המרכז התאפשרה . ועיריית ירושלי� משרד הבריאות, משרד החינו�, המשפטי�

ממשרד המרכז מאויש בפקידות סעד ובחוקרת ילדי� . קר� שוסטרמ�תמיכת  בזכות

ומעורבי� בו ג� פרקליט ממשרד המשפטי� , בחוקרת נוער מהמשטרה ובא� בית, הרווחה

ובאווירה נעימה , גג אחת�המרכז מאפשר לבצע תחת קורת. חולי� הדסה� ורופא מבית

התערבות המרכז . את החקירה של הילד הנפגע תו� תצפית של חוקר משטרה, ומכבדת

התערבות במשבר והפניה של הילד ושל , הכוללת ג� הערכה של מצב הילד והמשפח

  . בתיאו� ע� שירותי הרווחה, המשפחה לשירותי� נדרשי�

  

   מחקר ההערכה

�2005 שנער� במהל�  בירושלי�ההערכה של מרכז ההגנהמחקר  ממצאי מסכ� אתדוח זה 

מטרת המחקר הייתה לתמו� בפיתוח המרכז ובקבלת החלטות ביחס להקמת . 2002

את דרכי העבודה , מאפייני הילדי� המגיעי� למרכזמחקר בח� את ה. מרכזי� נוספי�

את השלכות קיומו של , את השלכות קיומו של המרכז על תהליכי אבחו� וחקירה, במרכז

. המרכז על מער� שירותי הרווחה ואת שביעות רצונ� של המשפחות מהטיפול ותוצאותיו

  :כללוהיו מגווני� וכלי המחקר 

מרכז וכלל מידע על ב פקידות הסעד ידי�עלשאלו� שמולא  � שאלו	 סיכו� טיפול �

ההתערבות במרכז ודרכי , ההגעה למרכז, מאפייני הפגיעה, מאפייני המשפחות

 בי� יולי  שאלוני� על משפחות שטופלו במרכז662מולאו  .העבודה ע� גורמי� שוני�

 . 2005 סרא למ2002

הקשר של ,  ביצוע ההמלצות,שאלו� זה כלל מידע על המלצות המרכז � שאלו	 מעקב �

 שאלוני� על 185מולאו  .שהות� של הילדי� כיו�מקו� הילדי� ע� אנשי מקצוע ו

  .ילדי� שסיימו טיפול במרכז

כדי ללמוד על תרומת המרכז לתהלי� החקירה נבנה שאלו� קצר  � שאלו	 לחוקר נוער �

  .ופלו במרכז שאלוני� על ילדי� שט43מולאו .  חוקרת הנוער של המרכזידי�עלשמולא 

 כדי להאיר היבטי� שוני� של תפקוד המרכז והטיפול � ראיונות ע� אנשי מקצוע �

מובני� ע� בעלי התפקידי� במרכז ומחו� � ראיונות עומק חצי30נערכו , במשפחות

  . למרכז

 כדי ללמוד על הטיפול במרכז מנקודת המבט של המשפחה בוצעו � ראיונות ע� הורי� �

   .כחצי שנה לאחר סיו� הטיפול, דיה� טופלו במרכז ראיונות ע� הורי� שיל9
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   היק� הפניות למרכז

ובתשעת החודשי� ,  פניות366ה היו יבשנה השני,  פניות323בשנה הראשונה היו  �

 מכפי שחשבומספר הפניות היה קט� .  פניות172הראשוני� של השנה השלישית היו 

  .שנה ב ילדי��700ככי המרכז יקלוט  אשר ציפו ,מקימי המרכז

בקהילה עלו מספר השערות לגבי הפער בי� גורמי� עובדי המרכז וע� מהראיונות ע�  �

מקרי� אחרי�  ;המרכז נחו� רק למקרי� מסובכי�. 1 .הצפוי למצוי בהיק� הפניות

חלק  .2 ;מרכז ההגנהי� הרגילי� ללא צור� בשירותיכולי� לקבל טיפול מספיק טוב ב

ילדי� ערבי� שאינ� דוברי� עברית ו :כזבמר להשתמש י�יכול אינ�מקהל היעד 

המרכז אינו יכול לטפל בילדי� שהוריה� , כ��כמו. חולי�� ביתזקוקי� לטיפול בה

ו� שאי� רשות חוקית להביא� למרכז בניגוד לרצו� וכימ, אינ� מסכימי� לחקירה

ג� ללא ,  של הילדהספר�ביתהחקירה יכולה להתקיי� ב, במקרי� כאלה. הוריה�

רחק מחלק ממוק� ההוא ,  פחות נגיש מתחנות המשטרההמרכז. 3 ;ההורההסכמת 

ה� המרכז אינו מוכר מספיק . 4 ;פתיחה מצומצמותהושעות , גדול משכונות העיר

 .לציבורה� לגורמי� השוני� המטפלי� בילדי� ו
  

  הילדי� למרכז ההגנהפגיעות בגינ� הגיעו ה

בעקבות הגיעו ט יותר משליש מע,  בעקבות פגיעה מיניתהגיעו למרכזכמחצית הילדי�  �

שנתיי� הבמהל�  .הזנחהאו אחוזי� בודדי� בעקבות התעללות נפשית  ופגיעה פיזית

ועלייה ,  למרכז בעקבות פגיעה פיזיתשהגיעוחלה ירידה מסוימת באחוז הילדי� וחצי 

הדבר מצביע שייתכ�  .התעללות נפשיתפגיעה מינית ו בעקבות שהגיעובאחוז הילדי� 

על  מצביעי� הנתוני� אל. כז מפתח התמחות בטיפול בפגיעות מיניותעל כ� שהמר

ועל הצור� בתמיכה רגשית , בגי� פגיעות מיניותפניות בהצור� בהתמחות בטיפול 

 . ה אללעובדי� המתמודדי� ע� פניות

 מתו� היה מהמקרי� הפוגע �14%ב, משפחהב�  ההיביותר ממחצית המקרי� הפוגע  �

�ביתממשפחה או לא היה מהפוגע המקרי� הובשאר ,  של הילדחינוכיתהסגרת מה

  . הפוגעהיהלמרכז באחוז אחד מהמקרי� הילד שהגיע . הספר

במשפחה ( לפוגע והקרבה) מינית או פיזית(נית� לסווג את הילדי� על פי סוג הפגיעה  �

פגיעה מינית מחו� סוגי הפגיעה השכיחי� היו , על פי סיווג זה). או מחו� למשפחה

מהילדי� הגיעו  כחמישית ).36%(ופגיעה פיזית במשפחה )  מהילדי�37% (למשפחה

  .פגיעה פיזית מחו� למשפחהבשל  �8%בשל פגיעה מינית במשפחה ו

  

  אפייני הילדי� והמשפחותמ

מהילדי� המגיעי�  62% : היסודיהספר�ביתהמרכז מטפל בעיקר בילדי� גילאי  �

  .17�14אי גיל �14% ו,6�0גילאי כרבע , 13�7למרכז ה� גילאי 

יורד ככל שהגיל ) פיזית או מינית(אחוז הילדי� המגיעי� למרכז בשל פגיעה במשפחה  �

,  לעומת זאת. פיזית מחו� למשפחהכ� ג� אחוז הילדי� המגיעי� בשל פגיעה. עולה

  .אחוז הילדי� המגיעי� למרכז בשל פגיעה מינית מחו� למשפחה עולה ע� הגיל

 שלישי��שניבעוד שקרוב ל,  בשל פגיעה מינית מהבנות הגיעושלישי��שנייותר מ �

  .מהבני� הגיעו בשל פגיעה פיזית
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השימוש . מהילדי� היו חרדי� 31% ; יהודי�יו למרכז השהגיעוהילדי�  מ98% �

במרכז מצביע על הצור� בהכשרת צוות המרכז לעבודה ע� עושה שהקהילה החרדית 

י� גורמי� משמעותיי� אוכלוסייה זו ועל הצור� בפיתוח קשרי� בי� המרכז לב

לדברי מנהלת  .היכולי� לסייע בטיפול באוכלוסייה זו, בקהילה החרדית בירושלי�

ומשתדל לתת מענה הול� , רכי אוכלוסייה זווצוות מרכז ההגנה ער ורגיש לצ ,המרכז

 ). כיבוד ועוד, שפה, בלבוש(רכיה� ולצ

 נוספי� �8%ו, לי�שובי� באזור ירושי בי17%,  מהילדי� מתגוררי� בירושלי�75% �

 . שובי� מרוחקי�יבי

  . למרכז מדובר בפנייה ראשונה למרכזשהגיעו מ� הילדי� 96%לגבי  �

רוב  א�, שירותי הרווחהל ילדי� המוכרי� יו למרכז השהגיעו הילדי� למעלה ממחצית �

 . למרכזיהי לפני הפנ בטיפול פקיד סעדלא היו למרכז שהגיעוהילדי� המוכרי� 

ילדי� ממשפחות שאינ� מוכרות ז הבאחויה ידקה חלה עלהתקופה שנבלאור�  �

 77%(  למרכז בשל פגיעות במשפחהשהגיעוהילדי� רוב , באופ� צפוי. י הרווחהשירותל

ילדי�  יוה) מיניתפגיעה מאלה שהגיעו בשל  �64%ופיזית פגיעה מאלה שהגיעו בשל 

למרכז בשל  שהגיעו) 62%(מהילדי�  אחוז גבוהבעוד , רווחהלשירותי המוכרי� ה

 . בשירותי� אלה  מחו� למשפחה אינ� מוכרי�מיניותפגיעות 

 
   הפניה למרכז

במש� הזמ� .  ילדי� למרכזשהפנוהרווחה ה� הגורמי� המרכזיי� י שירותהמשטרה ו �

 עובדי� ידי�על למרכז שהופנוה באחוז הילדי� יחלה עלישבו נער� המחקר 

א� , ה העצמית עלהי אחוז הפניג�. ות וגורמי� מתחו� החינו�מחלקסוציאליי� מה

 ידי�על למרכז שהופנוחלה ירידה באחוז הילדי� , במקביל. כי עדיי� נשאר נמו�

קהילה ה מצביעי� על מודעות רחבה יותר בקרב גורמי להשינויי� אשייתכ� . המשטרה

 . לעצ� קיומו של המרכז

 ו הגיעילדי�ה מכשליש . הפגיעהבו אירעה למרכז ביו� והגיע) 2%(בודדי� ילדי� רק  �

תקופות ה בהשוואה בי� .שבוע לאחר האירועמ המעללהגיעו  שלישי��שניוכ, תו� שבוע

 ועד 2003מיולי התקופה השנייה  ו,2003 ועד ליוני 2002יולי  מהתקופה הראשונה(

הגעתו של בי� בי� הפגיעה לשחל� � הזמ� שמה בינראה כי חלה עלי ,)2005מארס ל

  .הילד למרכז
  

  רכזההתערבות במ

 הביעו את שביעות רצונ� מתהלי� אנשי המקצוע שרואיינורוב  � ואבחו	חקירה  �

טוב כתהלי� נתפס כיעיל וה. המתנהל במרכזסוציאלי �והאבחו� הפסיכוחקירה ה

וירה והא: לדעת המרואייני� הסיבות לכ� ה�.  לפני הקמת המרכזקיי�המ, יותר

, �די יותר פתיחות מצתווהתמיכה המוענקת לילדי� ולמשפחות המאפשרבמרכז 

של  צפייהאת חשיבות הג�  היו מרואייני� שציינו .מיידיתומקצועית �יעצות בי�יוהת

בעקבות בקרוב למחצית המקרי� נוספו . ה של חוקר הילדי�בחקירחוקרת המשטרה 

חמישית מהמקרי� וב, ששיפרו את החקירהמטע� חוקרת המשטרה שאלות  הצפייה

  .חקירת המשטרה בזמ� אמתעול יתה יי היהצפייהמשמעות 
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אחד דיו� :  בי� דיו� אחד לשלושההתקיימולגבי כל מקרה  � מקצועיי��דיוני� רב �

תקיי� הדיו� נוס� ו מהמקרי� �27%דיו� נוס� ב,  מהמקרי�91% � בהתקיי�לפחות 

מקדי� בשלב הראשו� לאחר פנימי  ג� דיו� היהחשוב לציי� כי .  מהמקרי��8%ב

גורמי� מחו� מהמקרי� היו שותפי� לקבלת ההחלטות  �39%ב .שהילד הגיע למרכז

 .  לשירותי� חברתיי� המקומיתהמחלקהרוב נציגי �פי�על, למרכז

 �15%ב, יו�במרכז נמש� תהלי� בשליש מהמקרי� ה � התערבות במרכזהמש�  �

י� רמהמק �23%בו, בי� שבוע לחודש מהמקרי� �30%ב, בי� יו� לשבועמהמקרי� 

 טיפולזמ� המרכז ייעל את טיפולו בילדי� ומש� הה� במש. דשנמש� מעל חותהלי� ה

ארו� יותר היה  הטיפול במרכז זמ�משפחה בכאשר מדובר בפגיעות  .תקצרהבמרכז 

למחלקת הרווחה היה מוכרי� ההטיפול במקרי� , זאת ועוד. רבה יותרבשל מורכבות 

 בדר� כללו� שאלה היו וכימ, שאינ� מוכרי�מאשר הטיפול במקרי� ממוש� יותר 

 . משפחהבמקרי� של פגיעות 
  

  הפניה להמש� טיפול

כאשר .  להמש� טיפולהופנואו משפחת� / מהמקרי� הילדי� ו�רבעי�הבשלוש �

או /הילדי� ומ �90%קרוב ל  להמש� טיפולהופנו ,משפחהתו� ה בתהיהיהפגיעה 

 .במקרי� של פגיעה מחו� למשפחה  הופנו להמש� טיפול�60%כ. �יהתומשפח

�הוצאה חו�לתנה המלצה להמש� טיפול במסגרת הקהילה ולא יקרי� נברוב המ �

רוב  .המשפחה �ובמחצית  , לטיפולהבכמחצית מהמקרי� הילד הופנ. ביתית של הילד

 . לשירותי� חברתיי�מחלקותהילדי� שקיבלו הפניה להמש� טיפול הופנו ל
  
  מעקב אחרי הילדי� שטופלו במרכזה

על פי .  שנה לאחר ההתערבות במרכז ההגנהכחציהמחקר כלל מעקב אחר הילדי�  �

לטיפול מהמקרי� ההמלצות  �73%ב,  הילדי�י� אליה� הופנושירותבאנשי המקצוע 

 מהמקרי� המלצות �12% ב.בתהלי� ביצועאו שהיו עדיי� ,  או חלקיבאופ� מלא בוצעו

תיק לא ידע הא� ההמלצות האחראי ל מהמקרי� העובד �15%לא בוצעו כלל וב

 ה� לא ,ערתנו היא כי במקרי� בה� עובד לא ידע א� ההמלצות בוצעוהש. בוצעו

י� המרכז לשירותי� אחרי� בחסרה רציפות בטיפול בחלק מהמקרי� נראה כי . בוצעו

 והא� שירות זה הוא אכ�, ופנה הילדי לאיזה שירות ברור ומוסכ� תמידלא ו, בקהילה

  .בילד ובמשפחתואחראי להמשי� ולטפל זה ש

. היה קשר ע� איש מקצוע לאחר עזיבת המרכז) 71%( מהילדי� שלישי��שניליותר מ �

 היה כשלישלו מהמחלקה לשירותי� חברתיי�מה� היה קשר ע� גור� ומעלה שליש ל

לא הקשר ע� איש המקצוע , ע� זאת .בקהילהאחרי� קשר ע� שירותי� טיפוליי� 

 . לרוב הילדי� אינטנסיביהיה 

 מהילדי� הוצאו בעקבות 13% :ביתי�ור חו� מהילדי� היו בסיד19%בעת המעקב  �

 . ביתי עוד לפני הטיפול במרכז� היו בסידור חו�6% �ו, הפגיעה מהבית

הפוגע עדיי� , בה� הילדי� נפגעו במשפחהקרוב למחצית מהמקרי� ב, עת המעקבב �

 �13% ב;מחו� לביתהתגורר יותר משליש מהמקרי� הפוגע ב במעט ;בביתהתגורר 

היה  מהמקרי� הפוגע �2% וב;ורר בבית חלק מהזמ�תגהמהמקרי� הפוגע 

 .מאסר/במעצר
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   צוות המרכז ועבודת הצוות

�מקצועי ורב� המרכז התקשה להתמודד ע� המשימה של בניית צוות רבבתחילת דרכו  �

בראיונות ע� חברי צוות ונציגי .  ונוצרו מתחי� בי� בעלי התפקידי� השוני�שירותי

לא נעשה , ה שלא נעשתה הגדרת תפקידי� ברורה על,השתייכוה� י� אליה� שירותה

דווח , כ��כמו.  נהלי עבודה בצוותלא נבנוחיבור ברמה הארגונית בי� בעלי התפקידי� ו

  .  צור�� בכהיה למרות שלא טופלעל כ� שהצוות חווה עומס רגשי ש

  

   ות לשירותי� חברתיי�מחלקמרכז ההגנה וה

: ות יתרונות רבי� של המרכזמחלקבראיונות עמ� ציינו העובדי� הסוציאליי� ב �

תפקידו של המרכז בקיצור ; היתרו� הפיזי של המרכז כמקו� שנבנה ומותא� לילדי�

 ; אחתגג�קורתמקצועיי� של צוות היושב תחת � הדיוני� הרב;החקירה ושיפורה

ות מחלק חלק מהעובדי� ב,כ��כמו .ומניעת הטלטול של הילד הנפגע בי� גופי� שוני�

לצד ההכרה ביתרונות מרכז  .ודה הטובה והמקצועית הנעשית במרכזציינו את העב

חלק מהעובדי� ציינו את מגבלות העבודה במרכז בו נעשית רק התערבות , ההגנה

 .שאינה כוללת טיפול בילד ובמשפחתו, קצרת מועד

עלו ג� מספר בעיות  לשירותי� חברתיי�ות מחלקבראיונות ע� צוות המרכז וה �

להמלצות .  המרכזידי�עלהמלצות הניתנות ושי העיקרי נוגע להק. בעבודה המשותפת

 על כ� מחו ותמחלקהעובדי� ב. וה� לא תמיד מיושמות ,המרכז אי� סטטוס מחייב

ו� שאינ� לוקחות וכימ אינ� ישימותשלעתי� , בגיבוש ההמלצותשאינ� מעורבי� 

 תמחלקועדיפויות של ההסדרי ואת , קיימי� בקהילההשירותי� ה תבחשבו� א

מחו על כ� שאי� לה� העובדי� במרכז , מאיד�. מחד, בחלוקת משאבי� מוגבלי�

כדי , המחלק לאחר שהמקרה עבר לטיפול המעקב אחרי הילד ומשפחתואפשרות לנהל 

  .לשפר את עבודת�ותהלי� של למידה והסקת מסקנות לבצע שיוכלו 
  

   הקשר בי� מרכז ההגנה לשירותי� אחרי� בקהילה

עלה , ע� זאת.  יתרונות רבי� בקיומו של המרכזזיהומשטרה מה גורמי� �  משטרה �

בימיו .  ובבניית נהלי� לעבודה משותפת,ת צוות המרכז וגיבושויהצור� בבני

הצור� .  מהמשטרה במקו� באופ� קבוע חוקר נוערישבלא של המרכז הראשוני� 

במרכז  פקידות הסעד ידי�עלה� עלה הובגור� מהמשטרה שיהיה חלק מהצוות הקבוע 

 נכנסה למרכז חוקרת נוער 2004בתחילת שנת  . שהגיעו למרכזנוער חוקרי הידי�עלוה� 

 משטרהמה שפתר סוגיה זו ביחסי , והיא הפכה חלק מהצוות הקבועמשטרתית 

 .מרכזו

הפרקליטי� שרואיינו ציינו את התרומה של המרכז כמקו� נעי� ולא  � פרקליטות �

המרכז משנה דאות א� פעולת ולא יכלו לומר בוה� , � זאתע. מאיי� לביצוע החקירה

בגלל הגורמי� הרבי� שמשפיעי� ,  הגשת כתבי אישו�את תוצאות החקירה מבחינת

 .על תהליכי� אלה
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    שילדיה� טופלו במרכז ההגנההורי�ממשוב 

 העובדי� במרכז ידי�על שנבחרו  אמהות9במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק ע�  �

ואת היחס הנעי� הפיזי המטופח מקו� האת ציינו  אמהותהכל . ושהסכימו להתראיי�

 ות תופסאמהותרוב ה. ד להרגיע� בשעת מצוקה ולח�ושסייע מא, ילדיה� ואל �אליה

את  שמבצע ,)מקו� לאבחו� וחקירה(פעמית �את המרכז כמקו� להתערבות קצרה חד

נעשה לא במרכז  הצרו על כ� שהאמהותחלק מ. תפקידו בצורה מקצועית ויעילה

 . קו� להפנות את המשפחה לגורמי� אחרי�במ,  ממוש�טיפוליתהלי� 

התלונות העיקריות היו חוסר זמינות של . מרכזשל הנקודות חולשה ג�  ציינו האמהות �

 וכ� העובדה שהמרכז אינו מעדכ� את המשפחה ;וקושי לקבוע פגישה אית�, העובדי�

 . על התפתחות החקירה ותוצאותיה
  

  חוזק ואתגרים נקודות -דיון 

  :ה� בממצאי ההערכה ותהמשתקפ, של מרכז ההגנהנקודות החוזק 

או� הטיפול יריכוז ות:  כל הגורמי� כמספק שירות נחו�ידי�עלמרכז ההגנה נתפס  �

חקירה הקיצור מש� , סביבה נעימה ומותאמת לילדי� שנפגעו, גג אחת�תחת קורת

  .ילד הנפגע הסכו� בטלטוליח, יי�מקצוע�רבדיוני� קיו� , ושיפורה

  .איגו� משאבי� משירותי� שוני�מרכז הגנה מבטא  �

במיוחד התיאו� בי�  ,מקצועי והפעלתו המוצלחת� פיתוח מודל רבהמרכז הצליח ב �

  .טיפוללרכי חקירה וצ

   .פיתוח מומחיות באבחו� ובחקירההמרכז הצליח ב �

 .ההתערבות במרכז/יעלות בהפניה למרכז ובמיצוי הטיפוליהתלאור� זמ� חלה  �

  .  ההורי� כמקו� נעי� שמבצע את תפקידו במקצועיות ויעילותידי�עלהמרכז נתפס  �

  

  :צבי� בפני מרכז ההגנהי הנהאתגרי�

חו� רק למקרי� תפס כנהמרכז ננובע מכ� ש הדבר :היק� הפניות קט� מ� המצופה �

ילדי� , דוברי ערבית (במרכזיכול להשתמש חלק מקהל היעד אינו , מסובכי�

שעות פתיחה , )חולי��ביתזקוקי� לטיפול בילדי� ה, שתפי� פעולהמשהוריה� אינ� 

  .המרכז אינו מוכר מספיק, מצומצמות

כאשר כל , ולא ברורות סמכויות המנהל, ישירות� רבי ומקצוע�רבצוות קושי בניהול יש  �

  . הא� שלושירותעובד כפו� ל

� הילדי� ולגבי חלק מ, פערי� בהבטחת המשכיות הטיפול במשפחות ובילדי�ישנ�  �

  .והמשפחות אי� המש� טיפול כפי שהומל�

ות מחלקהגדרת התפקידי� וחלוקת העבודה בי� פקידי הסעד במרכז לעובדי� ב �

  .ותלא תמיד ברורלשירותי� חברתיי� 

מרגישי� שאינ� מעורבי� מספיק בגיבוש לשירותי� חברתיי� ות מחלקב �עובדיה �

  . ההמלצות אינ� ישימותעתי� ול,המלצות המרכז

 . ומצב הילד לאחר סיו� ההתערבות במרכזתכניתעדר מעקב ומשוב על ביצוע היה �
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  :מהאתגרי� נגזרות ההמלצות הבאות
 להערי� לכמה מקרי� נחו� המרכז, להגדיר מחדש את אוכלוסיית היעד של המרכז �

  .היק� שלו למספר המקרי�הולהתאי� את 

הקמת , ות דובר ערביתצו ( ולהנגישולהתאי� את המרכז לצרכי� של ילדי� נוספי� �

  ).ועוד, החולי��בתי והספר�בתיניוד הצוות אל ,  לווי� במזרח העירשירות

קרב בה� י� המטפלי� בילדי� ורב שירותבקה� השיווק של המרכז פעולות להגביר את  �

 . הרחבציבורה

התפקידי�  לצד הגדרת, רור את סמכויותיוי המנהל ולהגדיר בבלהבנות את תפקיד �

 . נהלי עבודה בצוותתיהאחרי� במרכז ובני בי� בעלי התפקידי� וחלוקת העבודה

, ע� המרכז המחלקות לשירותי� חברתיי�ליצור היכרות טובה יותר של עובדי  �

המחלקות לשירותי� חברתיי� עובדי שבה מידה ה תאה� מקרי� ואת הה� להגדיר 

  .בגיבוש ההמלצותאות� לערב  ומרכזהת דובלהיות מעורבי� בעצריכי� 

 .משמרות של עובדי�שתי כלומר , שעות פעילות ג� בערבול שקל �

של טיפול בתו� המרכז לטובת אוכלוסיית הנפגעי� מחו� תוספת נדב� לשקול  �

 .אשר אינ� מופני� להמש� טיפול במחלקה לשירותי� חברתיי�, למשפחה

 .לייש� נוהל של מעקב בפרקליטות אחרי התיקי� המטופלי� במרכז ההגנה �

למחלקות לשירותי� י� המופני� ילדכז יקבל דיווחי מעקב ביחס ללהחליט הא� המר �

 . הדבר ייעשהוכיצד ,חברתיי�

  .יש צור� לשקול יותר פעילות הפגתית, לפיכ�. הצוות נמצא בעומס רגשי רב ובשחיקה �
  

  רותי המשך פיתוח הש-אחרית דבר 

צגו ממצאי הו, ועד לפרסו� הדוח הנוכחי, �2005במהל� התקופה שחלפה מסיו� המחקר ב

חלו , בעקבות זאת. והתקיימו מספר דיוני� בהרכבי� שוני�, המחקר בפני מפתחי השירות

. ת המודל למקומות נוספי�העתקוב,  במרכז ההגנה בירושלי�התפתחויות משמעותיות

צוות המרכז והגורמי� המעורבי� בהפעלתו פעלו להתמודדות ע� האתגרי� עליה� הצביע 

   .רותילשיפור השו ,המחקר

היה , עליה� הצביע המחקר,  אחד האתגרי� המרכזיי�:ה בהיק� הפוני� למרכזיעלי �

בשני� , על פי נתוני המרכז. יותפיצ להשוואהב, רותימספר קט� של פניות לש

�ב  ילדי��496  מהאחרונות עלה בעקביות מספר הילדי� המקבלי� התערבות במרכז

 :ה זאת למספר סיבותייחסי� עלי מפעילי המרכז מ�2007.1 ב  ילדי��1,119 ל ועד2003

מקצועיי� ע� גורמי� �ומפגשי�  רב, עבודה שיווקית מקיפה שכללה ימי עיו� )1(

 .בקהילה

�הכרה ביתרונות של המרכז במת� התערבות רבגברה הבקרב הגורמי� המפני�  )2(

יש . בעיקר בתחו� של פגיעות מיניות בילדי�, ובמומחיות של הצוות, מקצועית

 . ג� מחו� לאזור ירושלי��טלפובעצות יה לפניות להתילציי� כי המרכז נענ

                                                   
וכלל כנראה התערבויות , ידי המרכז שונה מזה שהוצג בדוח�  שנמסר על2003� הנתו� ביחס ל   1

 . שלא תועדו במסגרת המחקר
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כיו� . בעבר מרבית הילדי� הופנו מ� המשטרה רק לאחר הגשת התלונה בתחנה )3(

, הגשת תלונה(חוקרי המשטרה מנתבי� את הפניות למרכז לביצוע התהלי� כולו 

 ). 'חקירה וכו

נוכית לצור� על פיו נית� להוציא ילדי� ממסגרת חי,  התקבל תיקו� לחוק�2005ב )4(

 .   ג� ללא אישור הוריה�, חקירה

דיווח ג� על עבירות מי� במשפחה  התקבל תיקו� לחוק העונשי� המחייב �2007ב )5(

 . למרכזהופנו ילדי� נוספי� תיקו� זה בעקבות . שביצע קטי� נגד קטי� אחר

ירד ,  על פי נתוני המרכז:ה עצמיתירותי� בקהילה ובפנייה בשיעור ההפניות משיעלי �

�  ב�32% בתקופת המחקר ל�46%  מ,ידי המשטרה�חלק היחסי של ילדי� שהופנו עלה

רותי� יש, ידי מערכת החינו��עלה חלק� של הילדי� שהופנו על, במקביל. 2007

שיעור  (�2007  ב�37% בתקופת המחקר ל�24% מ,ה עצמיתירופאי� ובפני, טיפוליי�

יה בשיעור הפניות ילהע). 31%רותי הרווחה לא השתנה ועמד על יהפניות משה

ועל כ� , מגורמי� בקהילה מצביעה על היכרות ע� המרכז במעגלי� רחבי� יותר

 שה� כ�שהמרכז מממש יותר את יעודו במניעת טלטול של הילדי� ממקו� למקו� 

 . מגיעי� הישר אליו ולא פוני� קוד� לתחנת המשטרה

 לקלוט את הילדי�  התקשה צוות המרכז�2008 ב:השלכות של הגידול בהיק� הפניות �

ובמקרי� , במקרי� בלתי דחופי� ילדי� הופנו לרשימות המתנה. הרבי� שהופנו אליו

ולבצע , אחרי� נאל� צוות המרכז לבקש מגורמי� בקהילה שלא להפנות ילד למרכז

צוות המרכז לא הורחב . רותי הרווחהיאת החקירה ואת ההתערבות במשטרה ובש

ובחוקרת )  תקני�1.5(דות סעד במשרה חלקית מאז הקמתו והוא מאויש בשתי פקי

כיו� נשקלות דרכי� להרחיב את כוח האד� במרכז ואת שעות הפעילות . ילדי� אחת

 . ה בהיק� הפניותיעל מנת להתמודד ע� העלי

 בתקופה :)ערבי�, עולי�, חרדי�(ה המגוונת של ירושלי� ירות לאוכלוסיימת	 ש �

בשעה ששיעור� בקרב הילדי� , רדי� מ� הילדי� היו ח31%, שבה נער� המחקר

.60%היהודי� בעיר הוא לפחות 
2

 מהילדי� �70% כ2007בשנת ,  על פי נתוני המרכז

לדברי .  העירתשיעור דומה וא� גבוה משיעור� באוכלוסיי, שהגיעו למרכז היו חרדי�

ה זאת הושגה בזכות קשרי� שנוצרו יעלי, מנהלת המרכז ומנהלת הפרויקט מאשלי�

ועדת רבני� שפועלת לצד (ז לבי� גורמי� משמעותיי� בקהילה החרדית בי� המרכ

אשר נתנו גושפנקא לבני קהילת� , )וגורמי טיפול חרדי� בקהילה, רותי הרווחהיש

הנהלת המרכז מתרשמת כי המשפחות החרדיות מעדיפות לפנות . להגיע למרכז

 למיקו� המרכז ,כ��כמו. קהילה זאתשל  נ�מ�שאינה זוכה לֵא, ולא למשטרה, למרכז

המרכז מציע אינטימיות  �ה זאת יעבור אוכלוסיבמחו� לשכונות החרדיות יש יתרו� 

מנהלת המרכז מדווחת כי הצוות ער . ודיסקרטיות ללא חשש לחשיפה בקהילת�

משתמשות , העובדות שומרות על לבוש צנוע,  החרדיתהורגיש לצרכי� של האוכלוסיי

 .  'צ וכו"גש הוא בהכשר בדהכיבוד שמו, במונחי� המקובלי�
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, שאינ� דוברי עברית, י� אינו ערו� לטפל בילדי� ערבי� ממזרח ירושלי�יהמרכז עד       

צוות המרכז נעזר במתורגמני� , לגבי עולי� חדשי�. עבור�במענה  וטר� נמצא  

  . בשעת הצור�

 א� , קטיני� פוגעי� ה� אחת מאוכלוסיות היעד של המרכז:ילדי� פוגעי� מינית �

המחייב , בעקבות התיקו� לחוק. לא הופנו אליושכמעט , בשני� בה� נער� המחקר

החל המרכז לקבל הפניות לחקירה של ילדי� , דיווח על פגיעות מיניות בי� קטיני�

 . פוגעי�

הספר לחקירה במרכז ללא ידיעת �תיקו	 החוק המאפשר להוציא ילדי� מבית �

כדי למנוע , הספר� ת במשפחה נערכת בבית חקירה של פגיעו, לעתי� קרובות:ההורי�

חוק " ל12' את תיקו� מס קיבלה הכנסת 2005בספטמבר . מההורי� להתערב בחקירה

 על פי ,קובע כי חוקר הילדי� רשאיתיקו� זה . ")הגנת ילדי�(לתיקו� דיני הראיות 

יע� ע� אנשי ילאחר שהת, הספר בלא ידיעת ההורי�� להוציא ילד מבית,שיקול דעתו

עובד חינו� או אד� אחר , החוק קובע כי א� הדבר מתאפשר. ת המכירי� את הילדצוו

עד למועד כתיבת דברי� אלה . הספר ילווה אותו למקו� החקירה� המוכר לילד מבית

מנהלת המרכז ומנהלת . אפשרות זאת רק במקרי� בודדי�מומשה , )2008דצמבר (

  : כמה סיבותלכ� הפרויקט באשלי� מנו 

הספר או � בביתשה� ייחקרוטובת הילדי�  הילדי� מעריכי� כי חוקרי ,לעתי� )1(

   .ש�משיוציאו אות�  ולא ,בג�

. לוות את הילד למרכז ההגנהאיש חינו� זמי� שיכול להספר � אי� בבית, לעתי� )2(

  .רק גננת וסייעתנמצאות רוב �פי�לעהדבר נכו� במיוחד בגני ילדי� בה� 

 והחזרת� אליו מסורבלת וגוזלת הספר למרכז� הפרוצדורה של הוצאת הילד מבית )3(

 .זמ� רב מחוקרי הילדי�

ועדת וב. הספר ללא אישור ההורי��הספר אינ� רגילי� להוציא ילדי� מבית�בתי )4(

ואי� פעולה מערכתית , נהלת החינו� של ירושלי�יההיגוי אי� נציגות בכירה של מ

הגנה ועדת ההיגוי ומנהלת מרכז ה. להגברת יישו� החוק במוסדות החינו� בעיר

, מתכווני� לפעול בשנה הקרובה להגברת המעורבות של מערכת החינו� במרכז

ומקווי� שהדבר יוביל לשימוש רב יותר באפשרות של ליווי ילדי� ממסגרות 

ווחה ינציגת משרד החינו� ד, ברמה הארצית. החינו� למרכז לביצוע חקירות

אשר , שאלמנהלת הפרויקט על כוונת המשרד להפעיל תכנית להטמעת הנו

 .ל"פורס� בחוזר מנכת

באות� שני� .  בשני� הראשונותקשיי� בניהול המרכזבדוח תוארו  :ניהול המרכז �

. תה ברורה לחברי הצוות שהיו כפופי� מקצועית לארגוני הא�יסמכות המנהל לא הי

הלי עבודה ושני מנהלי� התחלפו תו� זמ� קצר יחסית והדבר הקשה על בניית נ

עובדת סוציאלית ,  שלישית התמנתה מנהלת�2005ב. וותתקיני� ועל גיבוש צ

� א� אחת מ� המערכות המעורבות עושאינה מזוהה , סיו� בניהוליבעלת נ, במקצועה

כי הקשיי� הניהוליי� שאפיינו , הפרויקט באשלי� מדווחתמנהלת . בהפעלת המרכז

ות ועל המקובלת על הצו, המנהלת הנוכחית בעקבות מינוי את המרכז בעבר התפוגגו

ביחד בצורה מקצועית ולאחר שהמערכות למדו לעבוד , השותפי� בהפעלת המרכז

 . יותר ומתואמת
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תה יאחת הסוגיות שהועלו בדוח הי :ות לשירותי� חברתיי�קלמחמרכז ההגנה וה �

, כ��כמו. חוסר בהירות בהגדרת התפקידי� וחלוקת העבודה בי� מרכז ההגנה ללשכות

 חשי� שאינ� מעורבי� מספיק תי� חברתיי�וירמחלקות לשב �עובדידווח כי ה

 . בגיבוש המלצות המרכז ולעתי� ההמלצות אינ� ישימות

)1( �מאז הקמתו , על פי דיווח מנהלת המרכז ומנהלת הפרויקט באשלי� � קשר שוט

בי� רבי�  מפגשי� מקצועיי� התקיימו ,קר בשנתיי� האחרונותי ובע,של המרכז

יש  במחלקות ,להערכת�. תי� חברתיי�המחלקות לשירוו מרכז ההגנה יצוות

והדבר מתבטא בפניות , יותר שיתו� פעולהו המרכז שלהיו� היכרות טובה יותר 

הגדרת התפקידי� וחלוקת ה� מדווחות כי . להפניהיעצות וירבות יותר להת

 א� עדיי� יש צור� לבחו� ולהבהיר מדי פע� את הנהלי� ותהעבודה יותר ברור

 .בנדו�

לחלוטי� לא נית� למנוע  מנהלת הפרויקט מעריכה כי � ויישומ�גיבוש ההמלצות  )2(

גיבוש  בעניי� לשירותי� חברתיי�מחלקות המתח בי� מרכז ההגנה לבי� את ה

דברות והבנה סביב יהיא מעריכה שיש היו� יותר ה, ע� זאת. ההמלצות ויישומ�

 .  נושאה

במשפחה מנהלת המרכז מדווחת כי בתו� כל התערבות  � מעקב אחר הילדי� )3(

מחלקות הסוכ� ע� וכי , המטפלת בה למחלקה לשירותי� חברתיי�נשלח סיכו� 

, ע� זאת. יה�שהאחריות למעקב על טיפול בילדי� חלה על לשירותי� חברתיי�

במסגרת טיפול המשכי מספיק שלא תמיד יש ההתרשמות של צוות המרכז היא 

 . כז ההגנהנ� ילדי� שמגיעי� שוב למרויש המחלקות לשירותי� חברתיי�
,  תפקיד המרכז מוגדר כאבחו� וחקירה בלבד�  מת	 מענה טיפולי במסגרת המרכז �

נושא עלה על הפרק , לאחרונה. התערבות במשבר המיידי הלנוס� עואינו מציע טיפול 

, רכיה� של ילדי� שנפגעו מחו� למסגרת המשפחהוצהטיפול בובמיוחד , הטיפול

המרכז מפעיל , כ��כמו. לשירותי� חברתיי�ושאינ� מופני� להמש� טיפול במחלקות 

. וקבוצה להורי הילדי� הללו, 12היו� קבוצה טיפולית לילדי� פוגעי� מינית עד גיל 

עדת ההיגוי ו בזמ� הקרוב בו, כפי הנראה,דו�תיהאפשרות של טיפול פרטני במרכז 

 .  הארצית

 רות  יהמש� פריסה ופיתוח של הש �

חוק סיוע " קיבלה הכנסת את 2008ריל  באפ�  עיגו	 פיתוח המרכזי� בחוק )1(

ידי חבר הכנסת מיכאל �אשר הוצע על, "לקטיני� נפגעי עבירות מי� או אלימות

ידי �מרכזי סיוע יוקמו על,  על פי החוק.עדה למעמד הילדויושב ראש הו, מלכיאור

החוק אומר כי בכל שנה יוק� מרכז . משרד הרווחה ויופעלו מתקציב המדינה

. ארצית נוספי� בפריסה סיוע ימרכז שמונה יוקמו 2011ד שעו, אחד לפחות

 . הביעה קר� שוסטרמ� נכונות להמשי� לתמו� במער� מרכזי הגנה, החוקבעקבות 

בצפו� האר� ,  בתל השומר: מתוכנני� לקו� שלושה מרכזי� חדשי��2009ב

 . ובדרומה

המוכר מודל ש� ימי, �2009שעתיד להפתח ב,  מרכז זה� מרכז הגנה בתל השומר )2(

מרכז ימוק� בצמוד לחדר המיו�  ה.חולי��של סמיכות מרכז ההגנה לבית, ל"מחו

 במקביל את בצעמאפשרת לסמיכות זאת . ילדי� על ש� ספראלחולי� ה� בבית
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חקירה והתערבות של , ע� איסו� הראיות הרפואיותיחד הטיפול הרפואי לילד 

עליה� , די� בשנהילכמה עשרות ל� מענה המרכז ית, באופ� זה .פקידת הסעד

צוות המרכז . רותי הרווחה בגי� חשד לפגיעה במשפחהימדווח בית החולי� לש

המרכז יטפל ג� . יכלול ג� רופא ע� הכשרה לאיסו� ראיות מילדי� ואחות

בשלב הראשו� . בדומה למרכז בירושלי�, בילדי� שאינ� זקוקי� לטיפול רפואי

לאחר ; )� רמת ג� ובני ברקבה( לתל השומר את הערי� הסמוכותישרת מרכז ה

  .רות לערי� נוספות בגוש ד�יבח� מת� שיישנה 

 


