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   מצית מחקרת

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

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

מרכז ההגנה  .מאיד� משפחתו ושל הילד של ובצרכי�, מחד הפלילית חקירהצורכי הב שמתחשב

י עבירה שנועד לשפר את הטיפול הראשוני בילדי� נפגע, לילדי� ולנוער בירושלי� הוא שירות חדשני

, משרד הרווחה, ידי ועדת היגוי שבה חברי� נציגי אשלי�� על�2002המרכז הוק� ב. ובבני משפחותיה�

הקמת . ועיריית ירושלי� משרד הבריאות, משרד החינו�, משרד המשפטי�, המשרד לביטחו� פני�

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

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

את החקירה , ובאווירה נעימה ומכבדת, גג אחת� המרכז מאפשר לבצע תחת קורת. חולי� הדסה�מבית

התערבות המרכז כוללת ג� הערכה של מצב הילד . של הילד הנפגע תו� תצפית של חוקר משטרה

בתיאו� ע� שירותי , התערבות במשבר והפניה של הילד ושל המשפחה לשירותי� נדרשי�, הוהמשפח

  . הרווחה

  

   מחקר ההערכה

. 2005�2002 שנער� במהל�  בירושלי�ההערכה של מרכז ההגנהמחקר  ממצאי מסכ� אתדוח זה 

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

את השלכות קיומו של , את דרכי העבודה במרכז, מאפייני הילדי� המגיעי� למרכזמחקר בח� את ה

את השלכות קיומו של המרכז על מער� שירותי הרווחה ואת , המרכז על תהליכי אבחו� וחקירה

  :כללוהיו מגווני� וכלי המחקר . שביעות רצונ� של המשפחות מהטיפול ותוצאותיו

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

 .ההתערבות במרכז ודרכי העבודה ע� גורמי� שוני�, ההגעה למרכז, מאפייני הפגיעה, המשפחות

 . 2005 סרא למ2002 בי� יולי  שאלוני� על משפחות שטופלו במרכז662מולאו 

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

 שאלוני� על ילדי� שסיימו טיפול 185מולאו  .שהות� של הילדי� כיו�מקו� אנשי מקצוע ו

  .במרכז

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

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

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

  . מובני� ע� בעלי התפקידי� במרכז ומחו� למרכז� ראיונות עומק חצי30נערכו 

 ראיונות 9 כדי ללמוד על הטיפול במרכז מנקודת המבט של המשפחה בוצעו �  ראיונות ע� הורי� �

   .כחצי שנה לאחר סיו� הטיפול, דיה� טופלו במרכזע� הורי� שיל

   היק� הפניות למרכז

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

כי  אשר ציפו ,מקימי המרכז מכפי שחשבומספר הפניות היה קט� .  פניות172השנה השלישית היו 

  .שנה ב ילדי��700כהמרכז יקלוט 
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בקהילה עלו מספר השערות לגבי הפער בי� הצפוי למצוי גורמי� עובדי המרכז וע� מהראיונות ע�  �

מקרי� אחרי� יכולי� לקבל טיפול מספיק  ;המרכז נחו� רק למקרי� מסובכי�. 1 .בהיק� הפניות

 להשתמש י�יכול אינ�חלק מקהל היעד  .2 ;מרכז ההגנהי� הרגילי� ללא צור� בשירותטוב ב

המרכז אינו , כ��כמו. חולי��ביתזקוקי� לטיפול בילדי� הערבי� שאינ� דוברי� עברית ו :כזבמר

ו� שאי� רשות חוקית להביא� למרכז וכימ, יכול לטפל בילדי� שהוריה� אינ� מסכימי� לחקירה

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

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

לגורמי� השוני� המטפלי� ה� המרכז אינו מוכר מספיק . 4 ;פתיחה מצומצמותהושעות , העיר

 .לציבורה� בילדי� ו
  

  הילדי� למרכז ההגנהפגיעות בגינ� הגיעו ה

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

חלה ירידה שנתיי� וחצי הבמהל�  .הזנחהאו אחוזי� בודדי� בעקבות התעללות נפשית  ופיזית

 שהגיעוועלייה באחוז הילדי� ,  למרכז בעקבות פגיעה פיזיתשהגיעומסוימת באחוז הילדי� 

כז מפתח התמחות הדבר מצביע על כ� שהמרשייתכ�  .התעללות נפשיתפגיעה מינית ובעקבות 

בגי� פגיעות פניות בעל הצור� בהתמחות בטיפול  מצביעי� הנתוני� אל. בטיפול בפגיעות מיניות

 . ה אלועל הצור� בתמיכה רגשית לעובדי� המתמודדי� ע� פניות, מיניות

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

באחוז אחד . הספר�ביתממשפחה או לא היה מהפוגע המקרי� הובשאר ,  של הילדחינוכיתה

  . הפוגעהיהלמרכז מהמקרי� הילד שהגיע 

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

 37% (פגיעה מינית מחו� למשפחהסוגי הפגיעה השכיחי� היו , על פי סיווג זה). למשפחה

�בשל פגיעה מינית במשפחה ומהילדי� הגיעו  כחמישית ).36%(ופגיעה פיזית במשפחה ) מהילדי�

  .פגיעה פיזית מחו� למשפחהבשל  8%

  

  אפייני הילדי� והמשפחותמ

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

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

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

אחוז הילדי� המגיעי� ,  לעומת זאת. פיזית מחו� למשפחהאחוז הילדי� המגיעי� בשל פגיעה

  .למרכז בשל פגיעה מינית מחו� למשפחה עולה ע� הגיל

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

  .בשל פגיעה פיזית

השימוש שהקהילה . מהילדי� היו חרדי� 31% ; יהודי�יו למרכז השהגיעוהילדי�  מ98% �

במרכז מצביע על הצור� בהכשרת צוות המרכז לעבודה ע� אוכלוסייה זו ועל עושה החרדית 

היכולי� , י� גורמי� משמעותיי� בקהילה החרדית בירושלי�הצור� בפיתוח קשרי� בי� המרכז לב
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רכי וצוות מרכז ההגנה ער ורגיש לצ ,לדברי מנהלת המרכז .לסייע בטיפול באוכלוסייה זו

 ). כיבוד ועוד, שפה, בלבוש(רכיה� וומשתדל לתת מענה הול� לצ, אוכלוסייה זו

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

 . מרוחקי�

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

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

 . למרכזיהי לפני הפנ בטיפול פקיד סעדלא היו למרכז שהגיעוהמוכרי� 

. י הרווחהשירותילדי� ממשפחות שאינ� מוכרות לז הבאחויה ידקה חלה עלהתקופה שנבלאור�  �

פגיעה מאלה שהגיעו בשל  77%(  למרכז בשל פגיעות במשפחהשהגיעוהילדי� רוב , באופ� צפוי

אחוז בעוד , רווחהלשירותי המוכרי� ילדי� ה יוה) מיניתפגיעה מאלה שהגיעו בשל  �64%ופיזית 

בשירותי�   מחו� למשפחה אינ� מוכרי�מיניותלמרכז בשל פגיעות  שהגיעו) 62%(מהילדי�  גבוה

 . אלה

 
   הפניה למרכז

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

ות וגורמי� מחלק עובדי� סוציאליי� מהידי�על למרכז שהופנוה באחוז הילדי� יחלה עליהמחקר 

חלה ירידה , במקביל. א� כי עדיי� נשאר נמו�, ה העצמית עלהי אחוז הפניג�. מתחו� החינו�

 מצביעי� על מודעות רחבה להשינויי� אשייתכ� .  המשטרהידי�על למרכז שהופנובאחוז הילדי� 

 . קהילה לעצ� קיומו של המרכזהיותר בקרב גורמי 

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

 התקופה הראשונה(תקופות ה בהשוואה בי� .שבוע לאחר האירועמ המעללהגיעו  שלישי��שניוכ

ה ינראה כי חלה עלי ,)2005מארס  ועד ל2003מיולי התקופה השנייה  ו,2003 ועד ליוני 2002יולי מ

  .הגעתו של הילד למרכזבי� בי� הפגיעה לשחל� � הזמ� שמב
  

  רכזההתערבות במ

והאבחו� חקירה  הביעו את שביעות רצונ� מתהלי� האנשי המקצוע שרואיינורוב  �  ואבחו�חקירה  �

.  לפני הקמת המרכזקיי�המ, טוב יותרכתהלי� נתפס כיעיל וה. המתנהל במרכזסוציאלי �הפסיכו

והתמיכה המוענקת לילדי� ולמשפחות במרכז וירה והא: לדעת המרואייני� הסיבות לכ� ה�

ג�  היו מרואייני� שציינו .מיידיתומקצועית �יעצות בי�יוהת, �די יותר פתיחות מצתוהמאפשר

בקרוב למחצית המקרי� . ה של חוקר הילדי�בחקירשל חוקרת המשטרה  צפייהאת חשיבות ה

חמישית וב, ששיפרו את החקירהמטע� חוקרת המשטרה שאלות  הצפייהבעקבות נוספו 

  .חקירת המשטרה בזמ� אמתעול יתה יי היהצפייהמהמקרי� משמעות 

 התקיי�אחד לפחות דיו� :  בי� דיו� אחד לשלושההתקיימולגבי כל מקרה  � מקצועיי��דיוני� רב �

חשוב לציי� .  מהמקרי��8%תקיי� בהדיו� נוס� ו מהמקרי� �27% דיו� נוס� ב,  מהמקרי�91% �ב

מהמקרי� היו  �39% ב .מקדי� בשלב הראשו� לאחר שהילד הגיע למרכזפנימי  ג� דיו� היהכי 
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 לשירותי�  המקומיתהמחלקהרוב נציגי �פי�על, גורמי� מחו� למרכזשותפי� לקבלת ההחלטות 

 . חברתיי�

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

� במש. דשנמש� מעל חותהלי� הי� רמהמק �23%בו, בי� שבוע לחודש מהמקרי� �30%ב, לשבוע

כאשר מדובר בפגיעות  .תקצרה במרכז טיפולזמ� המרכז ייעל את טיפולו בילדי� ומש� הה

הטיפול במקרי� , זאת ועוד. רבה יותרארו� יותר בשל מורכבות היה  הטיפול במרכז זמ�משפחה ב

ו� וכימ, שאינ� מוכרי�מאשר הטיפול במקרי� למחלקת הרווחה היה ממוש� יותר מוכרי� ה

 . משפחהב מקרי� של פגיעות בדר� כללשאלה היו 
  

  הפניה להמש� טיפול

 תהיהיכאשר הפגיעה .  להמש� טיפולהופנואו משפחת� / מהמקרי� הילדי� ו�רבעי�הבשלוש �

 הופנו �60%כ. �יהתואו משפח/הילדי� ומ �90%קרוב ל  להמש� טיפולהופנו ,משפחהתו� הב

 .במקרי� של פגיעה מחו� למשפחה להמש� טיפול

. ביתית של הילד�הוצאה חו�לתנה המלצה להמש� טיפול במסגרת הקהילה ולא יקרי� נברוב המ �

רוב הילדי� שקיבלו הפניה  .המשפחה �ובמחצית  , לטיפולהבכמחצית מהמקרי� הילד הופנ

 . לשירותי� חברתיי�מחלקותלהמש� טיפול הופנו ל
  
  מעקב אחרי הילדי� שטופלו במרכזה

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

,  או חלקיבאופ� מלא בוצעולטיפול מהמקרי� ההמלצות  �73%ב,  הילדי�י� אליה� הופנושירותב

 מהמקרי� העובד �15% מהמקרי� המלצות לא בוצעו כלל וב�12% ב.בתהלי� ביצועאו שהיו עדיי� 

ערתנו היא כי במקרי� בה� עובד לא ידע א� הש. תיק לא ידע הא� ההמלצות בוצעוהאחראי ל

י� המרכז בחסרה רציפות בטיפול בחלק מהמקרי� נראה כי .  ה� לא בוצעו,ההמלצות בוצעו

והא� שירות זה , ופנה הילדי לאיזה שירות ברור ומוסכ� תמידלא ו, לשירותי� אחרי� בקהילה

  .בילד ובמשפחתואחראי להמשי� ולטפל זה ש הוא אכ�

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

 היה קשר ע� שירותי� כשלישלו מהמחלקה לשירותי� חברתיי�מה� היה קשר ע� גור� ומעלה 

 . לרוב הילדי� אינטנסיבילא היה הקשר ע� איש המקצוע , ע� זאת .בקהילהאחרי� טיפוליי� 

,  מהילדי� הוצאו בעקבות הפגיעה מהבית13% :ביתי� ור חו� מהילדי� היו בסיד19%בעת המעקב  �

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

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

ורר תגה מהמקרי� הפוגע �13% ב;מחו� לביתהתגורר יותר משליש מהמקרי� הפוגע בבמעט 

 .מאסר/במעצרהיה  מהמקרי� הפוגע �2% וב;בבית חלק מהזמ�
  

   צוות המרכז ועבודת הצוות

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

ה� י� אליה� שירותבראיונות ע� חברי צוות ונציגי ה. ונוצרו מתחי� בי� בעלי התפקידי� השוני�
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לא נעשה חיבור ברמה הארגונית בי� בעלי , ה שלא נעשתה הגדרת תפקידי� ברורה על,השתייכו

 לא טופלדווח על כ� שהצוות חווה עומס רגשי ש, כ��כמו.  נהלי עבודה בצוותלא נבנוהתפקידי� ו

  .  צור�� בכהיהלמרות ש

  

   ות לשירותי� חברתיי�מחלקמרכז ההגנה וה

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

 הדיוני� ;תפקידו של המרכז בקיצור החקירה ושיפורה; המרכז כמקו� שנבנה ומותא� לילדי�

 ומניעת הטלטול של הילד הנפגע בי� גופי� ; אחתגג�קורתמקצועיי� של צוות היושב תחת �הרב

 .ודה הטובה והמקצועית הנעשית במרכזות ציינו את העבמחלק חלק מהעובדי� ב,כ��כמו .שוני�

חלק מהעובדי� ציינו את מגבלות העבודה במרכז בו נעשית , לצד ההכרה ביתרונות מרכז ההגנה

 .שאינה כוללת טיפול בילד ובמשפחתו, רק התערבות קצרת מועד

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

להמלצות המרכז אי� סטטוס .  המרכזידי� עלהמלצות הניתנות ושי העיקרי נוגע להק. המשותפת

בגיבוש  על כ� שאינ� מעורבי� מחו ותמחלקהעובדי� ב. וה� לא תמיד מיושמות ,מחייב

, קיימי� בקהילההשירותי� ה תו� שאינ� לוקחות בחשבו� אוכימ אינ� ישימותשלעתי� , ההמלצות

העובדי� במרכז , מאיד�. מחד,  בחלוקת משאבי� מוגבלי�תמחלקועדיפויות של ההסדרי ואת 

 לאחר שהמקרה עבר לטיפול מעקב אחרי הילד ומשפחתומחו על כ� שאי� לה� אפשרות לנהל 

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

   הקשר בי� מרכז ההגנה לשירותי� אחרי� בקהילה

ת יעלה הצור� בבני, ע� זאת.  יתרונות רבי� בקיומו של המרכזזיהומשטרה מה גורמי� � משטרה �

 ישבלא של המרכז בימיו הראשוני� .  ובבניית נהלי� לעבודה משותפת,צוות המרכז וגיבושו

הצור� בגור� מהמשטרה שיהיה חלק מהצוות הקבוע .  מהמשטרהבמקו� באופ� קבוע חוקר נוער

בתחילת שנת  . שהגיעו למרכזנוער חוקרי הידי�עלוה� במרכז  פקידות הסעד ידי�עלה� עלה הו

מה שפתר סוגיה זו , והיא הפכה חלק מהצוות הקבועמשטרתית  נכנסה למרכז חוקרת נוער 2004

 .מרכזו משטרהביחסי 

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

המרכז משנה את תוצאות החקירה דאות א� פעולת ולא יכלו לומר בוה� , � זאתע. החקירה

 .בגלל הגורמי� הרבי� שמשפיעי� על תהליכי� אלה,  הגשת כתבי אישו�מבחינת
  

    שילדיה� טופלו במרכז ההגנההורי�ממשוב 

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

, ילדיה� ואל �ואת היחס הנעי� אליההפיזי המטופח מקו� האת ציינו  אמהותהכל . להתראיי�

 את המרכז כמקו� להתערבות ות תופסאמהותרוב ה. ד להרגיע� בשעת מצוקה ולח�ושסייע מא

חלק . את תפקידו בצורה מקצועית ויעילה שמבצע ,)מקו� לאבחו� וחקירה(פעמית �קצרה חד

קו� להפנות את המשפחה במ,  ממוש�טיפולינעשה תהלי� לא במרכז  הצרו על כ� שהאמהותמ

 . לגורמי� אחרי�
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, התלונות העיקריות היו חוסר זמינות של העובדי�. מרכזשל הנקודות חולשה ג�  ציינו האמהות �

 וכ� העובדה שהמרכז אינו מעדכ� את המשפחה על התפתחות החקירה ;וקושי לקבוע פגישה אית�

 . ותוצאותיה
  

  חוזק ואתגרים נקודות -דיון 

  :ה� בממצאי ההערכה ותהמשתקפ, של מרכז ההגנהנקודות החוזק 

גג �או� הטיפול תחת קורתיריכוז ות:  כל הגורמי� כמספק שירות נחו�ידי�עלמרכז ההגנה נתפס  �

� רבדיוני� קיו� , חקירה ושיפורההקיצור מש� , סביבה נעימה ומותאמת לילדי� שנפגעו, אחת

  .ילד הנפגע הסכו� בטלטוליח, יי�מקצוע

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

רכי חקירה ובמיוחד התיאו� בי� צ ,מקצועי והפעלתו המוצלחת� פיתוח מודל רבהמרכז הצליח ב �

  .טיפולל

   .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�

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

, שתפי� פעולהמילדי� שהוריה� אינ� , דוברי ערבית (במרכזיכול להשתמש מקהל היעד אינו 

  .המרכז אינו מוכר מספיק, מצומצמותשעות פתיחה , )חולי��ביתזקוקי� לטיפול בילדי� ה

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

  . הא� שלושירותל

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

  .אי� המש� טיפול כפי שהומל�

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

  .ותלא תמיד ברורחברתיי� 

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

  . ההמלצות אינ� ישימותעתי� ול,המרכז

 . ומצב הילד לאחר סיו� ההתערבות במרכזתכניתעדר מעקב ומשוב על ביצוע היה �
  

  :מהאתגרי� נגזרות ההמלצות הבאות
ולהתאי� את  להערי� לכמה מקרי� נחו� המרכז, להגדיר מחדש את אוכלוסיית היעד של המרכז �

  .היק� שלו למספר המקרי�ה
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 לווי� שירותהקמת , ות דובר ערביתצו ( ולהנגישולהתאי� את המרכז לצרכי� של ילדי� נוספי� �

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

 ציבורקרב הבה� י� המטפלי� בילדי� ורב שירותבקה� השיווק של המרכז פעולות להגביר את  �

 .הרחב

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

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

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

להיות מעורבי� צריכי� המחלקות לשירותי� חברתיי� עובדי שבה מידה ה תאה� מקרי� וה

  .בגיבוש ההמלצותאות� לערב  ומרכזהת דובבע

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

אשר , של טיפול בתו� המרכז לטובת אוכלוסיית הנפגעי� מחו� למשפחהתוספת נדב� לשקול  �

 .אינ� מופני� להמש� טיפול במחלקה לשירותי� חברתיי�

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

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

 . הדבר ייעשהוכיצד

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

  רותי המשך פיתוח הש-אחרית דבר 

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

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

צוות המרכז והגורמי� . ת המודל למקומות נוספי�העתקוב,  במרכז ההגנה בירושלי�משמעותיות

   .רותילשיפור השו ,המעורבי� בהפעלתו פעלו להתמודדות ע� האתגרי� עליה� הצביע המחקר

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

בשני� האחרונות עלה בעקביות מספר , על פי נתוני המרכז. יותפיצ להשוואהב, רותישל פניות לש

 מפעילי �2007.1ב  ילדי��1,119 ל ועד�2003ב  ילדי��496 מהילדי� המקבלי� התערבות במרכז

 :ה זאת למספר סיבותייחסי� עליהמרכז מ

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

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

ה יש לציי� כי המרכז נענ. בעיקר בתחו� של פגיעות מיניות בילדי�, ובמומחיות של הצוות

 . ג� מחו� לאזור ירושלי��טלפובעצות ילפניות להתי

כיו� חוקרי . בעבר מרבית הילדי� הופנו מ� המשטרה רק לאחר הגשת התלונה בתחנה )3(

 ). 'חקירה וכו, הגשת תלונה(המשטרה מנתבי� את הפניות למרכז לביצוע התהלי� כולו 

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

 . במסגרת המחקר
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ג� , נוכית לצור� חקירהעל פיו נית� להוציא ילדי� ממסגרת חי,  התקבל תיקו� לחוק�2005ב )4(

 .   ללא אישור הוריה�

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

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

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

עלה , במקביל. �2007 ב�32% בתקופת המחקר ל�46%  מ,ידי המשטרה� היחסי של ילדי� שהופנו על

� מ,ה עצמיתירופאי� ובפני, רותי� טיפוליי�יש, ידי מערכת החינו��חלק� של הילדי� שהופנו על

רותי הרווחה לא השתנה ועמד על יהפניות משהשיעור  (�2007 ב�37% בתקופת המחקר ל24%

יה בשיעור הפניות מגורמי� בקהילה מצביעה על היכרות ע� המרכז במעגלי� רחבי� ילהע). 31%

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

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

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

ובמקרי� אחרי� נאל� צוות , במקרי� בלתי דחופי� ילדי� הופנו לרשימות המתנה. שהופנו אליו

ולבצע את החקירה ואת ההתערבות , המרכז לבקש מגורמי� בקהילה שלא להפנות ילד למרכז

דות סעד צוות המרכז לא הורחב מאז הקמתו והוא מאויש בשתי פקי. רותי הרווחהיבמשטרה ובש

כיו� נשקלות דרכי� להרחיב את כוח האד� . ובחוקרת ילדי� אחת)  תקני�1.5(במשרה חלקית 

 . ה בהיק� הפניותיבמרכז ואת שעות הפעילות על מנת להתמודד ע� העלי

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

בשעה ששיעור� בקרב הילדי� היהודי� בעיר הוא לפחות , רדי� מ� הילדי� היו ח31%, המחקר

60%.
2

שיעור דומה ,  מהילדי� שהגיעו למרכז היו חרדי��70%  כ2007בשנת ,  על פי נתוני המרכז

ה יעלי, לדברי מנהלת המרכז ומנהלת הפרויקט מאשלי�.  העירתוא� גבוה משיעור� באוכלוסיי

ועדת (ז לבי� גורמי� משמעותיי� בקהילה החרדית זאת הושגה בזכות קשרי� שנוצרו בי� המרכ

אשר נתנו גושפנקא לבני , )וגורמי טיפול חרדי� בקהילה, רותי הרווחהירבני� שפועלת לצד ש

, הנהלת המרכז מתרשמת כי המשפחות החרדיות מעדיפות לפנות למרכז. קהילת� להגיע למרכז

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

המרכז מציע אינטימיות ודיסקרטיות ללא חשש  �ה זאת יעבור אוכלוסיבהחרדיות יש יתרו� 

,  החרדיתהמנהלת המרכז מדווחת כי הצוות ער ורגיש לצרכי� של האוכלוסיי. לחשיפה בקהילת�

גש הוא בהכשר הכיבוד שמו, משתמשות במונחי� המקובלי�, העובדות שומרות על לבוש צנוע

 .  'צ וכו"בד

 וטר� נמצא  , שאינ� דוברי עברית, י� אינו ערו� לטפל בילדי� ערבי� ממזרח ירושלי�יהמרכז עד       

  . צוות המרכז נעזר במתורגמני� בשעת הצור�, לגבי עולי� חדשי�. עבור�במענה 

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

המחייב דיווח על פגיעות מיניות בי� , בעקבות התיקו� לחוק. לא הופנו אליושכמעט , נער� המחקר

 . החל המרכז לקבל הפניות לחקירה של ילדי� פוגעי�, קטיני�
                                                   

 במגזר החרדי ספר�הספר היסודיי� היהודיי� בירושלי� למדו בבתי�  מהתלמידי� בבתי60% 2001בשנת     2
   ).11, גי , 7; לוחות יג, 2001, �שנתו� סטטיסטי לירושלי :מתו�(
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 לעתי� :הספר לחקירה במרכז ללא ידיעת ההורי��תיקו� החוק המאפשר להוציא ילדי� מבית �

. כדי למנוע מההורי� להתערב בחקירה, הספר� ת במשפחה נערכת בבית חקירה של פגיעו,קרובות

. ")הגנת ילדי�(לתיקו� דיני הראיות חוק " ל12' את תיקו� מס קיבלה הכנסת 2005בספטמבר 

הספר בלא ידיעת �  להוציא ילד מבית, על פי שיקול דעתו,קובע כי חוקר הילדי� רשאיתיקו� זה 

, החוק קובע כי א� הדבר מתאפשר. ת המכירי� את הילדיע� ע� אנשי צווילאחר שהת, ההורי�

עד למועד כתיבת . הספר ילווה אותו למקו� החקירה�עובד חינו� או אד� אחר המוכר לילד מבית

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

  : כמה סיבותלכ� הפרויקט באשלי� מנו 

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

   .ש�משיוציאו אות� 

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

  .רק גננת וסייעתנמצאות רוב �פי�לעבמיוחד בגני ילדי� בה� 

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

 .מחוקרי הילדי�

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

ואי� פעולה מערכתית להגברת יישו� החוק , נהלת החינו� של ירושלי�ינציגות בכירה של מ

הגנה מתכווני� לפעול בשנה הקרובה ועדת ההיגוי ומנהלת מרכז ה. במוסדות החינו� בעיר

ומקווי� שהדבר יוביל לשימוש רב יותר , להגברת המעורבות של מערכת החינו� במרכז

נציגת , ברמה הארצית. באפשרות של ליווי ילדי� ממסגרות החינו� למרכז לביצוע חקירות

, שאווחה למנהלת הפרויקט על כוונת המשרד להפעיל תכנית להטמעת הנוימשרד החינו� ד

 .ל"פורס� בחוזר מנכתאשר 

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

שני מנהלי� התחלפו תו� . תה ברורה לחברי הצוות שהיו כפופי� מקצועית לארגוני הא�ילא הי

 התמנתה �2005ב. וותהלי עבודה תקיני� ועל גיבוש צוזמ� קצר יחסית והדבר הקשה על בניית נ

� א� אחת מ� עושאינה מזוהה , סיו� בניהוליבעלת נ, עובדת סוציאלית במקצועה,  שלישיתמנהלת

כי הקשיי� הניהוליי� , הפרויקט באשלי� מדווחתמנהלת . המערכות המעורבות בהפעלת המרכז

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

 . יותר ביחד בצורה מקצועית ומתואמתולאחר שהמערכות למדו לעבוד , השותפי� בהפעלת המרכז

תה חוסר בהירות יאחת הסוגיות שהועלו בדוח הי :ות לשירותי� חברתיי�קלמחמרכז ההגנה וה �

 �עובדידווח כי ה, כ��כמו. בהגדרת התפקידי� וחלוקת העבודה בי� מרכז ההגנה ללשכות

 חשי� שאינ� מעורבי� מספיק בגיבוש המלצות המרכז ולעתי� תי� חברתיי�וירמחלקות לשב

 . ההמלצות אינ� ישימות

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

 מרכז ההגנה יבי� צוותרבי�  מפגשי� מקצועיי� התקיימו ,קר בשנתיי� האחרונותיובע

 המרכז שליש היו� היכרות טובה יותר  במחלקות ,להערכת�. תי� חברתיי�המחלקות לשירוו

ה� מדווחות כי . להפניהיעצות ויוהדבר מתבטא בפניות רבות יותר להת, יותר שיתו� פעולהו



 x 

 א� עדיי� יש צור� לבחו� ולהבהיר מדי פע� ותהגדרת התפקידי� וחלוקת העבודה יותר ברור

 .את הנהלי� בנדו�

מתח בי� לחלוטי� את הלא נית� למנוע  מנהלת הפרויקט מעריכה כי � ויישומ�גיבוש ההמלצות  )2(

, ע� זאת. גיבוש ההמלצות ויישומ� בעניי� לשירותי� חברתיי�מחלקות המרכז ההגנה לבי� 

 .  נושאדברות והבנה סביב היהיא מעריכה שיש היו� יותר ה

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

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

ההתרשמות של צוות המרכז היא , ע� זאת. יה�שהאחריות למעקב על טיפול בילדי� חלה על

נ� ילדי� ויש המחלקות לשירותי� חברתיי�במסגרת טיפול המשכי מספיק שלא תמיד יש 

 . כז ההגנהשמגיעי� שוב למר
ואינו מציע ,  תפקיד המרכז מוגדר כאבחו� וחקירה בלבד� מת� מענה טיפולי במסגרת המרכז �

ובמיוחד , נושא הטיפולעלה על הפרק , לאחרונה. התערבות במשבר המיידי הלנוס� עטיפול 

ושאינ� מופני� להמש� טיפול , רכיה� של ילדי� שנפגעו מחו� למסגרת המשפחהוצהטיפול ב

המרכז מפעיל היו� קבוצה טיפולית לילדי� פוגעי� , כ��כמו. לשירותי� חברתיי�במחלקות 

 כפי ,דו�תיהאפשרות של טיפול פרטני במרכז . וקבוצה להורי הילדי� הללו, 12מינית עד גיל 

 .  עדת ההיגוי הארציתו בזמ� הקרוב בו,הנראה

 רות  יהמש� פריסה ופיתוח של הש �

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

עדה ויושב ראש הו, ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור� אשר הוצע על, "עבירות מי� או אלימות

. ידי משרד הרווחה ויופעלו מתקציב המדינה�מרכזי סיוע יוקמו על,  על פי החוק.למעמד הילד

 סיוע ימרכז שמונה יוקמו 2011ד שעו, החוק אומר כי בכל שנה יוק� מרכז אחד לפחות
הביעה קר� שוסטרמ� נכונות להמשי� לתמו� במער� , החוקבעקבות . ארצית נוספי� בפריסה

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

 . ובדרומה

של , ל"המוכר מחומודל ש� ימי, �2009שעתיד להפתח ב,  מרכז זה� מרכז הגנה בתל השומר )2(

ילדי� לחולי� ה� מרכז ימוק� בצמוד לחדר המיו� בבית ה.חולי��סמיכות מרכז ההגנה לבית

ע� איסו� יחד  הטיפול הרפואי לילד במקביל את בצעמאפשרת לסמיכות זאת . על ש� ספרא

כמה ל� מענה המרכז ית, באופ� זה .חקירה והתערבות של פקידת הסעד, הראיות הרפואיות

. רותי הרווחה בגי� חשד לפגיעה במשפחהיעליה� מדווח בית החולי� לש, די� בשנהילעשרות 

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

ישרת מרכז הבשלב הראשו� . בדומה למרכז בירושלי�, בילדי� שאינ� זקוקי� לטיפול רפואי

רות לערי� יבח� מת� שיילאחר שנה ; )� רמת ג� ובני ברקבה( לתל השומר את הערי� הסמוכות

  .נוספות בגוש ד�
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  התודדברי 

 . ביצוע הערכה זובהיו מעורבי� וסייעו ברצוננו להודות לכל אות� אנשי� ש
  

, אליאס רבקה , לויאג�תניה  ,אילת רצו�, ש� טוב גוני, מ�'שוש תורג ,משה שקד :לצוות מרכז ההגנה

   .אמזלג אלינור, ויל�לי בר, מזרחי הלה

  

 שסיפקו לנו מידע חשוב , המבח� לנוערשירותוב, במשטרה ובפרקליטות, לעובדי� במחלקות הרווחה

   .על עבודת� ועל מרכז ההגנה

  

ללא נקודת .  ביחס למרכז ההגנהשהקדישו מזמנ� ושיתפו אותנו במחשבותיה� ובחוויותיה� הורי�ל

  . כפי שהיא היו�תה מלאה ועשירהיהתמונה לא הי, המבט שלה�

  

  . לחברי ועדות ההיגוי המקומית והארצית של מרכז ההגנה

  

   .של מרכז ההגנהמנהלת הפרויקט , אלמוג�ארגובלרויטל ובראש� ,  באשלי�שותפינותודה ל

  

  . איסו� המידע וארגונו על שהיה אחראי, רכז עבודת השדה במחקר, גיא מוצ�ל

  

  . ת השלבי� של המחקרשביצעה את מרבי, תודה מיוחדת למיכל שמש

  

, מכו� ברוקדייל�וינט'ג� מאיירסלילדי� ולנוער באנגלברג מנהלת המחקר במרכז לשעבר , לטלל דולב

לבלהה אלו� על עריכת הדוח וללסלי  . של דוח זה בעריכה ובעיצוב�על סיועולחגית סלע לטלי שלומי 

  .קליינמ� על הבאתו לדפוס
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  9      התפלגות הילדי� על פי סוג פגיעה וקשר לפוגע לפי תקופות שונות : 3לוח 
  

  9                התפלגות הילדי� לפי גיל : 4לוח 
  

  10                פלגות סוג הפגיעה לפי גילהת : 5לוח 
  

  10            התפלגות סוג פגיעה בילדי� לפי מי� הילד : 6לוח 
  

  10                התפלגות הילדי� על פי דת : 7לוח 
  

  11          התפלגות הילדי� על פי אזור המגורי� של המשפחה : 8לוח 
  

  11        התפלגות הילדי� על פי היכרות המשפחה בשירותי הרווחה  : 9לוח 
  

  12    וסוג הפגיעה היכרות במחלקה  לשירותי� חברתיי� התפלגות הילדי� לפי : 10לוח 
  

  12            התפלגות הילדי� על פי קשר ע� פקיד סעד : 11לוח 
  

  12          התפלגות הילדי� לפי גור� מפנה בתקופות השונות : 12לוח 
  

  למרכז בתקופות התפלגות הילדי� לפי מש� הזמ� שעבר מהאירוע ועד ההגעה : 13לוח 
  13                    השונות   

  
  16               השלכות התצפית על החקירה : 14לוח 

  
  17            התפלגות הגורמי� המשתתפי� בדיוני�: 15לוח 

  
  17        גורמי� נוספי� השותפי� בקבלת החלטות לגבי המקרה: 16לוח 

  
  18      ) מתארי� הגעה עד תארי� סגירת תיק(מש� ההתערבות במרכז : 17לוח 

  
  18      הקרבה לפוגע ומש� ההתערבות , התפלגות הילדי� לפי סוג הפגיעה: 18לוח 

  
  19        התפלגות הילדי� לפי היכרות במחלקה ומש� ההתערבות : 19לוח 

  
  23        וסוג הפגיעה * התפלגות הילדי� לפי הפניה להמש� טיפול: 20לוח 

  
  24          התפלגות הילדי� לפי המלצות לאחר סיו� התהלי�: 21לוח 

  



 

  התפלגות הילדי� לפי ההפניה למחלקה או לשירותי� אחרי� וההיכרות במחלקה : 22לוח 
  24                  לשירותי� חברתיי�  

  
  25                  ביצוע ההמלצות : 23לוח 

  
  25      התפלגות הקשר של הילד ע� איש מקצוע לאחר עזיבת המרכז : 24לוח 

  
  26            תדירות הקשר של הילד ע� איש המקצוע: 25לוח 

  
  26        התפלגות הקשר של הילד בעת המעקב ע� איש מקצוע : 26לוח 

  
  26         מקו� שהות� של הילדי� בעת ההפניה ובעת המחקר : 27לוח 

  
  במקרי� שבה� הילד נמצא , נמצא הפוגע במקרי� של פגיעה בתו� המשפחההיכ� : 28לוח 

  27                      בבית  
  

   ואחוז המקרי� בה� עובדי� מהמחלקה הוזמנו לדיוני� מספר הדיוני� על הילדי�: 29לוח 
  30                      במרכז  
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  מבוא. 1

ה הוק� כדי לרכז ז רכזמ. בירושלי�לילדי� ונוער דוח זה מסכ� את ממצאי ההערכה של מרכז ההגנה 

 .ת מינית ופיזיתלו אחת את הטיפול הראשוני הכוללני בילדי� ובבני נוער נפגעי התעלגג�קורתתחת 

ילדי� מגיעי� למרכז לצור� חקירה . מסוגו באר� והוא הראשו� 2002רכז נפתח לפעילות ביולי המ

יכולה לסייע , שנעשתה במימו� אשלי� דרכי הפעולה של המרכז הערכה של. סוציאלית�והערכה פסיכו

   . ומכא� חשיבות ההערכה, של מרכזי� נוספי�ההקמלפעלתו וביחס הבקבלת החלטות ביחס לאופ� 

  

  רותיש תיאור ה1.1

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

 התחשבות ומתו�, מתוא� באופ� פועלי� תמיד לא אלה רותי�יש. הרווחה רותייש והתערבות, חקירה

� שהוק� ב, בירושלי�מרכז ההגנה  .מאיד� משפחתו ושל הילד של ובצרכי�, מחד הפלילית בחקירה

 שעתידי� לקו� בישראל במהל� ,שמונה מרכזי�שישה עד  הוא מרכז ההגנה הראשו� מבי� 2002

 השירות לילד ולנוער ושירות המבח� ;"אשלי�"השותפי� להקמת מרכז ההגנה ה� . השני� הבאות

מחוז המדינה  פרקליטות ; משרד הבריאות; משטרת ישראל� הנוערמדור  ; משרד הרווחה� לנוער 

. היחידה לילד בסיכו� בעיריית ירושלי�ו ; הדסה עי� כר�חולי��בית ;משרד המשפטי� � ושלי�יר

היא זו האחראית על הפעלת " אשלי�". הקמת המרכז התאפשרה בזכות תמיכת קר� שוסטרמ�

 משרד הרווחה לקח 2005 בסו�. הגורמי� האחרי� למש� שלוש שני�משרד החינו� ו בשיתו� תכניתה

  ". אשלי�" במקו� תכניתחריות על הפעלת העל עצמו את הא

  

  מטרות מרכז ההגנה 1.2

לילדי� שה� קורבנות של וההתערבות הראשונית שיפור איכות החקירה  מטרות מרכז ההגנה ה�

זמי� ויעיל , רגיש, י כוללנימקצוע�רב מת� מענה באמצעות, התעללות מינית ופיזית והחשופי� להזנחה

  . הפעילה של כל הגורמי� המוסדיי� והמקצועיי� הנוגעי� בדבר ובשותפות�, אחתגג�קורתתחת 

  

  יעדי המרכז  1.3

נוחה ומכבדת תו� יאפשר ביצוע חקירה באווירה נשת, מת� מסגרת מתאימה לילד ומשפחתו �

 .שמירה על פרטיות המשפחה

 .ביצוע התערבות ראשונית להגנה על הילד ולתמיכה בו ובמשפחתו �

 .ר וארו� בשיתו� ובתיאו� ע� הגורמי� המטפלי� בקהילה טיפול לטווח קצתכניתקביעת  �

 לשלגבי מקרי� , שיפור והתמקצעות כישורי אנשי המקצוע והארגוני� השוני� המעורבי� �

 .התעללות ופגיעה בילדי�

להערכה ולהעמדה לדי� בגי� עבירות פליליות הקשורות בהתעללות , קיצור הזמ� הנדרש לחקירה �

 .השבחת טיב הראיות ויכולת איסופ�ידי �  עלבני נוערבבילדי� ו
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 תושבי ; בני המשפחה שאינ� פוגעי�; שנפגעו מינית ופיזית18קטיני� עד גיל : אוכלוסיית היעד

  .ירושלי� וסביבותיה

  

, )עובד סוציאלי משירות המבח� (חוקר ילדי�,  סעד לחוק הנועריפקידשני : י כוללמקצוע�רבהצוות ה

מומחה בתחו�  רופא ידי�עלהערכה רפואית ניתנת (ירה ומנהל מרכז מזכ, א� בית, )שוטר(חוקר נוער 

  .)שאינו חלק מהצוות הקבוע במרכז אבל זמי� במידת הצור�
  

איו� ע� יחדרי ר, חדר משחקי� ופינת משחקי�, חדר המתנה, המבנה בו שוכ� המרכז כולל דלפק קבלה

המרכז מצויד בציוד הרפואי (רפואית חדר לבדיקה , כיוונית�חדר ע� מראה חד, ויזיה במעגל סגורוטל

חדר גדול , )שירותי מזכירות, חדר מנהל(בנוס� יש במרכז חדרי משרד ). הנדרש לביצוע בדיקות רופא

חדר א� בית שמצויד ,  מקלחת ושירותי�,מטבחו�, חדרי� לאנשי הצוות השוני�, לישיבות צוות

  . וחצר ע� מתקני משחק לילדי�, במיטה

  

  המרכזה שללפעוהעקרונות  1.4
כחלק מהכנה ) שאינ� פוגעי�(בני משפחתו להתערבות קצרת טווח בשעת משבר ניתנת לנפגע ו �

 .פניה להמש� טיפול בקהילההלקראת ה

בנקודות , י סביב המקרהמקצוע�רב מתקיימי� דיוני� של אנשי הצוות ה� דיוני� וישיבות צוות �

 .רכי הילד ומשפחתוותאמות לצומוכוללניות על מנת להבטיח קבלת החלטות , זמ� שונות

 בתו� הלי� החקירה והאבחו� צוות המרכז מפנה את הנפגע לשירותי� שוני� � קשר ע� הקהילה �

אשר יכולי� לספק את התמיכה המתאימה ה� בתחו� הרגשי וה� מבחינת ההלי� , בקהילה

 .הפלילי

עקב בקהילה  מבתו� התהלי� אמור להתקיי�, על פי התכנית המקורית � מעקב אחר המקרי� �

מעקב זה מאפשר זיהוי צרכי� ברמת . ות המרכזצלמשלושה חודשי� על ביצוע ה/לאחר חודש

 .רכי הילדי� הנפגעי� ובני משפחותיה�וועשוי לתרו� לעיצוב מדיניות מתאימה יותר לצ, מדיניות
  

  דרך ההתערבות במרכז 1.5

.  המשטרהידי�עלות או מחלקמה פקידי סעד לחוק נוער ידי�עלמשפחות מופנות למרכז רוב ה�פי�על

המשפחה מתקבלת בדר� . י� למרכז/מלווה את הילד) או מבוגר אחראי אחר(אחד ההורי� לפחות 

הצוות בוח� הא� .  פקיד סעד המלווה את המשפחה בשלבי� השוני� של ההתערבות במרכזידי�עלכלל 

א� יש צור� בחקירת . � ולגבי כל מקרה נערכי� מספר דיוני� מקצועיי,ילדי�היש צור� בחקירת 

בסו� ההתערבות המשפחה מופנית . במקו� והראיות מועברות למשטרהנעשית חקירה הילדי� ה

  .להמש� טיפול או שהמקרה נסגר

  

  שיטת המחקר. 2

  :המחקר לקח על עצמו

  .לתמו� בפיתוח המרכז ובקבלת החלטות ביחס להקמת מרכזי� נוספי� .1
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מאפייני האירועי� שבגינ� ה� לבחו� את  ; למרכזיעותהמג הילדי� והמשפחות יינימאפ לבחו� את .2

 . ההליכי� שעוברי� הילדי� שפוני� למרכזאת י העבודה במרכז ודרכלבחו� את  ;מגיעי� למרכז

הא� ביצוע החקירות במרכז  (הרקיחהחו� ובאהי כיהלמרכז על תה של עבודתכות השלה לבחו� את .3

 ).?שפר ומזרז את הטיפול בתיק במשטרה ובפרקליטותמ

שהגיעו  הילדי� והמשפחות קיומו של המרכז על מער� שירותי הרווחה ועלות לכ השלבחו� את .4

  .למרכז

 .במחלקות לשירותי� חברתיי�יצד קיומו של המרכז משפיע על העבודה לבחו� כ .5

 .ידי עובדי המרכז�לבחו� את מימוש המלצות הניתנות על .6

 .דעת� על הטיפול  את ו, החוויה של המשפחות המטופלות במרכזלבחו� את .7

  

  לי המחקר ושיטות איסוף הנתוניםכ 2.1

יי� המאפשרי� מת� נהנתוני� עליה� מבוסס דוח זה נאספו באמצעות מגוו� כלי� כמותיי� ואיכות

  . שאלוני� וראיונותהכלי� כוללי�. מטרות השונות של המחקר הלעמענה 

  

  שאלוני�

, ההגעה למרכז, מאפייני הפגיעה,  המשפחות השאלו� כלל מידע על מאפייני� שאלו� סיכו� טיפול

השאלו� הוכנס למרכז ככלי עבודה ומולא כשגרה  .ההתערבות במרכז ודרכי העבודה ע� גורמי� שוני�

שטופלו ,  ילדי�869 משפחות שבה� �662הכל נאס� מידע ביחס ל�ס�ב . העובדי� באופ� עצמאיידי�על

  . 2005 למארס 2002 יולי בי�במרכז בתקופה 

כדי ללמוד על מצב� של ילדי� שעזבו את המרכז ע� המלצות להמש� שאלו� זה נבנה  � ו� מעקבשאל

איו� יבאמצעות ר, השאלו� מולא כחצי שנה לאחר סיו� הטיפול במרכז. טיפול לגורמי� שוני� בקהילה

שאלו� זה כלל מידע .  אליו הופנתה המשפחה ע� סיו� הטיפול במרכזשירותטלפוני ע� איש מקצוע ב

של הילדי� מגוריה� � מקוהקשר של הילדי� ע� אנשי מקצוע ו, ביצוע ההמלצות, על המלצות המרכז

  . 2004 ועד יולי 2003 ילדי� שסיימו טיפול במרכז ההגנה ממאי 185הכל מולאו שאלוני� על �ס�ב .כיו�

 ידי�עלכדי ללמוד על תרומת המרכז לתהלי� החקירה נבנה שאלו� קצר שמולא  �  שאלו� לחוקר נוער

על קבלת מידע מגורמי� שוני� , השאלו� כלל מידע על ביצוע חקירת ילדי�. חוקרת הנוער של המרכז

 מולאו שאלוני� הכל�בס�. על התצפית בחקירה והשלכותיה ביחס לחקירת המשטרה, לפני החקירה

  ).2004דצמבר � ספטמבר( ילדי� שטופלו במרכז במהל� ארבעה חודשי� 43על 

  

  בני�ראיונות חצי מו

 על מנת ע� בעלי התפקידי� הבאי�נערכו  ראיונות עומק חצי מובני� � ראיונות ע� אנשי מקצוע

  : להאיר היבטי� שוני� של תפקוד המרכז והטיפול במשפחות

 . א� בית ומנהל, מזכירה, חוקרת נוער, חוקרת ילדי�,  שתי פקידות סעד� צוות המרכז �

מנהלי , פקידת סעד מחוזית, קידת סעד עירונית פ� אנשי מקצוע מתחו� הרווחה מחו� למרכז �

שתיי� , ות שונותמחלקפקידי סעד ועובדי משפחה בשלוש , ות לשירותי� חברתיי�מחלק
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ות שעובדיה� נמצאי� בקשר תכו� מחלקות שנבחרו ה� מחלקה. בירושלי� ואחת מחו� לירושלי�

 . יחסית ע� המרכז

ראש מדור , קצי� נוער מחוזי, משטרת ישראל חוקרי נוער ב� אנשי מקצוע במשטרה ובפרקליטות �

 . ופרקליטי�, מנהל חוקרי ילדי�, מדרי� חוקרי ילדי�, יוע� משפטי למשטרה, נוער

  . שעובד ע� מרכז ההגנה כמומחה לאבחו� פגיעות ילדי�, הדסהחולי� �ביתרופא מ �

 ומספר 2004מרבית הראיונות בוצעו בשנת .  ראיונות ע� אנשי מקצוע שוני�30הכל בוצעו �ס�ב �

 �  .2005ראיונות בוצעו בסו

  

נחיצות , המרואייני� רואיינו על פי פרוטוקול שכלל שאלות על תפיסת המרואיי� את מטרת המרכז

קשר , חקירה והתהלי� הפליליההשפעת קיומו של המרכז על , עבודת הצוות, אוכלוסיית היעד, המרכז

  .שעולי� ביחס למרכזקשיי� וסוגיות , של המרכז ע� גורמי� שוני� בקהילה

  

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

הבחירה בהורי� המרואייני� נעשתה  .כחצי שנה לאחר סיו� הטיפול, הורי� שילדיה� טופלו במרכז

) להתראיי�מו יהסכ הורי� 13( להתראיי� ומתו� קבוצת ההורי� שהסכימ.  העובדי� במרכזידי�על

הראיונות ע� ההורי� התבצעו בשנת  .פני��מול�  הורי� ראיונות עומק חצי מובני� פני�9נו ירואי

2004 .  

  

   מגבלות המחקר2.2

 ידי�עלהאמהות נבחרו .  אמהות לילדי� שהיו במרכז9במסגרת המחקר רואיינו . ראיונות הורי� �

משק� את התפלגות המקרי� המטופלי� פקידות הסעד במרכז כ� שסוג המקרי� שנבחרו אינו 

 .שישה ראיונות מתו� התשעה היו לגבי ילדי� שנפגעו מינית מחו� למשפחה: במרכז

שאלו� זה שונה במהל� המחקר ונוספה לו שאלה חשובה לגבי יישו� המלצות . שאלו� המעקב �

 . חלקיהשאלה נשאלה רק לגבי מספר מצומצ� יחסית של ילדי� והמידע בנושא זה לכ� . המרכז
 . ילדי� שה� אוכלוסיית היעד המרכזיתהמתו� הרצו� למנוע פגיעה בילדי� לא רואיינו  �
 ,נתוני� שוותהלא נית� היה ל, בשל מחסור בנתוני� שיטתיי� מלפני תקופת פעולתו של המרכז �

  . ועוד,היק� הפניות וטיפול המשכי לאחר החקירה, כגו� מהירות ביצוע החקירה

 

  לת במרכזהאוכלוסייה המטופ .3

  היקף הפניות למרכז 3.1

 כי המרכז יקלוט בשנה הראשונה צוי� 2001בהצעה להקמת המרכז הישראלי לחקירה ואבחו� משנת 

. ילדי��700להפעלתו כ
3

חוקרי ילדי� , לשנה הראשונה נסמ� על ההערכות של פקידי סעדזה  צפי 

 ובי� , פניות366 היו 2004 ליוני 2003 יולי בי�,  פניות323 היו 2003 ליוני 2002פועל בי� יולי ב. והמשטרה

                                                   
  .3עמוד , 2001, תכנית המרכז הישראלי לחקירה ולאבחו� קטיני� נפגעי התעללות, אשלי�   3
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. פניות172 היו 2005 מארס ל2004יולי 
4

  ועד2002 מספר הפוני� במהל� שנת מובאתרשי� הבא  ב 

  . למרכזכל חודש  מספר הפוני� ומצג 2005

  

  )2005 מארס� 2002יולי (מספר הילדי� הפוני� למרכז לפי חודש : 1תרשי� 
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פוני� ה מספר עליות וירידות במספר הפוני� למרכז כאשר בחודש ע� �מתו� התרשי� עולה כי ישנ

קט� היה התרשי� מצביע על כ� שהיק� הפניות .  פוני�55הגיעו למרכז ) 2003אוגוסט (הרב ביותר 

במרכז מתו� הראיונות ע� גורמי� . אחת השאלות המתבקשות היא מה הגורמי� לכ�ומהמתוכנ� 

  :עלו מספר השערות בקהילהו

 בליווי לפחות אחד הילדי� יכולי� להגיע למרכז רק. מיעוט מקרי� פוטנציאליי� �

כפי שהסביר . למרכז לא מגיעי� ילדי� שהוריה� אינ� משתפי� פעולה, כלומר. אחראי�/ההורי�

 :אחד מחוקרי הילדי�

 חוקרי ילדי� ידי�על חלק גדול מהילדי� שנחקרי� .המרכז מיועד לילד שמגיע ע� מלווה "

 עתי�של,  בלי אישור ההורי�הספר�ביתאפשר להוציא אות� מ� כי איספר� ביתנחקרי� ב

 5."הספר� ביתוו� שכ� חלק גדול מ� הילדי� נחקרי� ביכ. קרובות מעורבי� במקרה

כפי .  ילדי� שאינ� דוברי� עברית אושצריכי� טיפול בחדר מיו�ילדי� לא מגיעי� למרכז  ,כ��כמו

  : אחריר חוקר ילדי� שהסב

                                                   
 .ידי מרכז ההגנה� מתו� נתוני� שנמסרו על   4
 החלה 2005בספטמבר . מת הוריה�הספר ללא הסכ�חשוב לציי� כי החוק לא אפשר להוציא ילדי� מבתי   5

ע� שינוי החוק עדיי� עולות שאלות אחרות של . הספר�הפעלת החוק החדש המתיר הוצאת ילדי� מבית
  .הסעת הילד וליוויו למרכז והא� רצוי להוציא את הילד ממסגרת שהוא מכיר
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אפשר , צרי� לחשוב. .אני לא יודע עד כמה ילדי� ערבי� יכולי� לקבל מענה במרכז"

שיהיה מתורגמ� או מה שצרי� , להתאי� את זה כ� שג� פקידות סעד דוברות ערבית יפנו

  " .כדי שהמרכז יהיה אוניברסלי וזמי� לכל סוגי האוכלוסיות

  :אחת מפקידות הסעד במרכז ציינה

 ..".יה שלא דוברת עברית לא מגיעה למרכזיאוכלוס..". 

כאשר , )לא בסופי שבוע(שה ימי� בשבוע יהמרכז פועל חמ. הימי� ושעות הפעילות של המרכז �

� העובדה שהמרכז אינו פתוח בשישי ושבת או בשעות אחר. 16:30�8:30שעות הפעילות ה� 

כמו . ת שהילדי� נמצאי� בבית הימי� והשעוה ה� שהרי אל,יתיתיהצהריי� בימי השבוע בע

 :  נוערניקציאחד משציי� 

   ."השירות האופטימלי שכל בעלי התפקידי� במרכז ישבו במרכז מהבוקר עד הערב"

 : אחד מחוקרי הילדי� ,או

כי יש מקרי� .לפחות עד שבע בערב, אני חושב שהמרכז צרי� להיות פתוח יותר זמ�"

  ... המקרי� קורי� בבוקרעי� שלא כלאנחנו יוד ...יה לא מסתיימת בבוקרישהפנ

   ".הריי�הצ�רהילדי� חוזרי� הביתה אח, מתלונני� בבוקר

 :  חוקר ילדי� אחר,או

יש  ...כמו שקורה פה בתחנת המשטרה, להיות זמיני�, צרי� להרחיב את שעות הפעילות"

רו� כי זה מרכז חי, שבת� בשישי, בשעות לא שגרתיות: כ� צרי� להיות ג� במרכז. כוננית

כדי להצדיק את הקיו� ה� צריכי�  ...�16:00�8:00וה� בעצ� עובדי� כמו פקידי� מ

ה� לא מצליחי� להטמיע את , כי א� חוקר יודע שבערב ה� לא עובדי�, להיות נגישי�

   ".קיומו של המקו�

   :ג� גורמי� מתו� המרכז העלו נושא זה

צרי� . המקו� צרי� לפעול יותר ....לגרו� שתהיה פעילות. רוצי� שיגיעו יותר ילדי�"...

  "...הריי�הצ� רלהגדיל שעות ואח

, ספר�בתי, גני�, מעונות(בקהילה  שוני� המטפלי� בילדי�ההמרכז אינו מוכר מספיק לגורמי�  �

 ).  ועודמשטרה ,טיפות חלב
  : גור� במשטרה טוע�כפי ש       

ומחוז ירושלי� ... ו�אי� מספיק מודעות לקיו� המק. אי� מספיק ילדי� שמגיעי� לש�."..

  ." זה המחוז המוביל בהתעללות מינית

  : ג� אחד מקציני הנוער ציי�

  " .אצלי במוקד לא יודעי� שקיי� המרכז"...

כפי שציי� . וו� שלא נעשו מספיק פעולות שיווק ופרסו�יאחת הטענות היא כי המרכז לא מוכר מכ

  :נוערה ניקציאחד מ

א� היה  ...האזרח לא יודע, לות בחדר קבלת תלונותאני לא רואה אצלי מודעות גדו. "..

אז ', א� הב� של� נפגע יש מרכז שאפשר לפנות אליו כולל טלפו� ופרטי�'שלט שבו כתוב 
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כיו� אי� . טמע במשטרהיכשיש מודעות זה ג� י. הוא היה יודע ומפי� את המידע הלאה

ציוד וא� אחד לא אפשר להשקיע כס� ולהחזיק מבנה ו�אי. שו� שיווק או מסע פרסו�

  ."יודע על קיומו

  : כמו שציי� אחד מחוקרי הילדי�,או

אמתי ע� פקידת יהיה מקרה שת ...לא נעשתה עבודה ע� הפריפריה לשווק את המרכז."..

תה מודעת בכלל לתהלי� יהיא לא הי. והיא לא ידעה שיש במרכז פקידת סעד... סעד מ

  ."שכרו� בהפניה למרכז

  : חשבו כ�כז ג� העובדי� במר       

 ספר�בתי, תחנה לבריאות הנפש, חולי��בתי, מבחינת מודעות בלשכות, ווק ופרסו�יש..."

  ." פרסו� ושיווק כדי שנוער ומתבגרי� יגיעו לכא� בעצמ�. ומקומות כאלה

אול� חלק� מסתייגי� , מכירי� ביתרונות המרכז) פקידי סעד ושוטרי�(הגורמי� בשטח  �

 : אחד מחוקרי הנוערשציי� כפי . שונותסיבות מלהפנות ילדי� בשל 

חלק , כי� להגיע לש� לא הגיעויהרבה מקרי� שהיו צר ...לפעמי� אני רואה ש� סחבת"...

 ".מהביטולי� זה כתוצאה מהתיאומי�

 

   סוג המקרים בהם מטפל המרכז3.2

מרכז  וכיצד נתפס תפקיד ה, תאפשר ללמוד במה המרכז מתמחהסוגי המקרי� המגיעי� למרכזבחינת 

התפתחות וו� שישלוש שני� ומכהמחקר נער� במש� , בנוס� . הציבורקרבבעיני גורמי� בקהילה וב

חלו שינויי� במאפייני לאור� זמ� מעניי� לבחו� הא� ,  והמקו� עבר שינויי� שוני�תהמרכז היא דינמי

 2002יולי  מראשונהתקופה : לשתי תקופותתקופת המחקר לקנו את יח ,לכ�. המקרי� המגיעי� למרכז

 הלשתי תקופות אלחלוקה הההחלטה על . 2005 מארס ועד ל2003מיולי  שנייהתקופה  ו,2003ועד ליוני 

  .נעשתה על פי שיקולי� כמותיי� של מספר הפניות למרכז

  

נשאלו העובדי� שמילאו את השאלוני� מה היה סוג ,  מאפייני המקרי� המגיעי� למרכזאתכדי להבי� 

מעט , מחצית הילדי� מגיעי� בעקבות פגיעה מיניתכ, 1על פי לוח .  הילד למרכזהפגיעה שבעטייה הגיע

הדבר מצביע על כ� שהמרכז מפתח התמחות בטיפול שייתכ� . שליש בעקבות פגיעה פיזיתיותר מ

מסוג זה פניות ב יכולות להיות השלכות על הצור� בהתמחות העובדי� בטיפול כ�ל. בפגיעות מיניות

תקופות הבהשוואה בי� . רגשית לעובדי� המתמודדי� ע� סוג זה של פניותועל הצור� בתמיכה 

ועלייה , באחוז הילדי� המגיעי� למרכז בעקבות פגיעה פיזיתמסוימת שונות נראה כי חלה ירידה ה

   .באחוז הילדי� המגיעי� בעקבות התעללות נפשית
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  )באחוזי�(סוג הפגיעה התפלגות הילדי� לפי : 1לוח 
  

 סוג הפגיעה
 לכה��ס

 ילדי�
  תקופה ראשונה

 2003 יוני �  2002יולי 
  היתקופה שני

  2005 מארס �  2003יולי 
N 864 326  538  

  50  48 49 מינית
  35  41 37 פיזית

  7  �  5  התעללות נפשית 
  2  1  2  הזנחה

  2  4 3 אחר
  1  2  1  לא הוכחה פגיעה

  7  5 6 לא צוי�

 p≤0.05  

  

 לזהות הפוגע יש חשיבות רבה ה� להבנת האירוע וה� לטיפול � ה מספיקהסוג הפגיעה לבדו אינבחינת 

 הקשר בי� סוג הפגיעה עלו) 2לוח ( זהות הפוגע יובאו נתוני� עללוחות הבאי� ב. בילד ובמשפחתו

יותר , משפחהתו� ה נראה כי ביותר ממחצית המקרי� הפגיעה היא ב2על פי לוח ). 3לוח (זהות הפוגע ל

 מהמקרי� הפוגע הוא מתו� מסגרת �14%ב, הספר�בית/רת המשפחהמרבע מהמקרי� ה� מחו� למסג

תקופות נראה כי ישנ� הבהשוואה בי�  .הוא הפוגעלמרכז חינוכית ובאחוז אחד מהמקרי� הילד שהגיע 

  . א� ה� אינ� מובהקי�, הבדלי�

  

   )באחוזי� (תפלגות הילדי� על פי זהות הפוגעה: 2לוח 
  

 זהות הפוגע
 הכל�ס�

 ילדי�
יולי  �שונה תקופה רא

 2003 יוני � 2002
 יולי � שנייה תקופה 

  2005 מארס � 2003
N 829 312  517  

  100  100 100   באחוזי�הכל�ס�

  55  59 56 במשפחה הכל �ס�
  41  49 44 אחראי במשפחה/הורה

  6  3 5 אח קטי�
  6  2 4 אד� אחר במשפחה

  2  5 3 אחר

  16  12 14 )הכל�ס�(במסגרת חינוכית 
  9  5 8 במסגרת חינוכיתמבוגר אחראי 

  6  5 5 קטי� אחר במסגרת חינוכית
  1  2 1 אחר

  0.2  1 0.5 מבוגר לא אחראי במסגרת חינוכית

  28  26 27 )הכל� ס� (הספר� בית/מחו� למסגרת משפחה
  20  20 20 )לא במשפחה ולא במסגרת חינוכית(מבוגר אחר 
  8  6 7 ) לא במשפחה ולא במסגרת חינוכית(קטי� אחר 

  2  0.3  1  וא הפוגעהילד ה

  

הפגיעות השכיחות בקרב  . סוג הפגיעה והקשר לפוגע לפי שתי התקופות האמורותי�ארו מת3לוח ב

 .)36% (ופגיעה פיזית במשפחה) 37%(פגיעות מיניות מחו� למשפחה ה� מגיעי� למרכז הילדי� ה

 .ת מחו� למשפחהפגיעה פיזיבשל  �8%בשל פגיעה מינית במשפחה והגיעו למרכז  עשר אחוזי��תשעה
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 משפחהפיזית ב פגיעה בשלשהגיעו למרכז יש ירידה באחוז המקרי� תקופות עולה כי הבהשוואה בי� 

). �38%  ל�35% מ ( פגיעה מינית מחו� למשפחהה באחוז המקרי� שהגיעו בשליועלי, )�33%  ל�42%מ(

  . אינ� מובהקי�שנמצאובדלי� הה, אול�

  

  )באחוזי� (יעה וקשר לפוגע לפי תקופות שונותהתפלגות הילדי� על פי סוג פג: 3לוח 

  שנייהתקופה  תקופה ראשונה    ילדי�הכל�ס� 

N  724  281 343  

  33 42  36 פיזית במשפחה

  19 18  19 מינית במשפחה

  9 5  8 פיזית מחו� למשפחה

  38 35  37 מינית מחו� למשפחה

  

   הילדים והמשפחותדמוגרפיים של-ם סוציומאפייני 3.3

יש  לנושא זה. למרכזי� המגיעוהמשפחות מאפייני הילדי�  אתתה לבחו� י המחקר היאחת ממטרות

בדיקת מאפייני הילדי� כללה שאלות  .במרכזהנדרשות חשיבות רבה להבנת דרכי הפעולה והעבודה 

וטיפול , המחלקה לשירותי� חברתיי�כרות קודמת ע� יה, אזור מגורי�, דת, מי�, לגבי גיל הילדי�

  .לאור� זמ� למרכז י�המגיעוהמשפחות מאפייני הילדי� נבדקו השינויי� ב, בנוס� .סעד פקיד ידי�על

  

, הילדי� המגיעי� למרכזרוב .  היסודיהספר�ביתהמרכז מטפל בעיקר בילדי� גילאי ה כי עול 4לוח מ

 לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי� גילאי .17�14גילאי  �14% ו6�0גילאי כרבע , )62% (13�7ה� גילאי 

 .ילדי� שהגיעו למרכז בתקופות שונותה
  

   )באחוזי�( התפלגות הילדי� לפי גיל: 4לוח 
  תקופה שנייה תקופה ראשונה  *ילדי� הכל�ס� גיל 

N 719 305  414  

6�0 24 24  25  

13�7 62 61  63  

17�14 14 15  13  

  לגבי חלק מהילדי� לא צוי� גיל  * 
  

השוואת סוגי . רכז על פי חלוקה לשלוש קבוצות גילאר סוג הפגיעה בילדי� המגיעי� למו מת5לוח ב

) פיזית או מינית(הפגיעה לפי גיל הילדי� מראה כי אחוז הילדי� המגיעי� למרכז בשל פגיעה במשפחה 

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

  .עה מינית מחו� למשפחה עולה ע� הגילאחוז הילדי� המגיעי� למרכז בשל פגי
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  )באחוזי� (סוג הפגיעה לפי גילהתפלגות  :5לוח 

 17�14 13�7 6�0  הכל�ס� 
N 610*  141 381 88 

 31 37 38  36 פיזית במשפחה
 18 16 33  20 מינית במשפחה

 4 8 6  7 פיזית מחו� למשפחה
 47 40 23  37 מינית מחו� למשפחה

p≤0.05   
  .שסוג הפגיעה אינו ידוע או שניה�, ללו ילדי� שגיל� אינו ידועבניתוח לא נכ  *
  

עולה כי  6לוח מ.  שבעטיי� ה� הגיעו למרכזבסיבותא� ישנ� הבדלי� בי� הבני� לבנות לבחו� המעניי� 

הגיעו בשל ) 44%(שאחוז גבוה מהבנות פגיעה פיזית במשפחה בעוד הגיעו בשל קרוב למחצית הבני� 

 מהבנות שלישי��שנייותר מ, הכל� בס�.ההבדלי� שנמצאו ה� מובהקי�. שפחהפגיעה מינית מחו� למ

  . מהבני� הגיעו בשל פגיעה פיזיתשלישי��שניבעוד שקרוב ל, הגיעו בשל פגיעה מינית

 
  )באחוזי� (סוג פגיעה בילדי� לפי מי� הילדהתפלגות : 6לוח 

 בנות בני� הכל�ס� 
N 703 309 332 

  44  30  38  מינית מחו� למשפחה

 24 11 19 מינית במשפחה
 4 13 8 פיזית מחו� למשפחה

 28 46  36 פיזית במשפחה
p≤0.05   

  

נמו� אחוז זה ). 7לוח (ה� חרדי� מתוכ�  31% כאשר , הילדי� המגיעי� למרכז ה� יהודי�כמעט כל

�60% כ(משיעור� בקרב הילדי� היהודי� בירושלי� 
6

ז הצור� בהכשרת צוות המרכפער זה מצביע על ). 

לעבודה ע� אוכלוסייה זו וכ� על צור� בפיתוח קשרי� בי� המרכז לבי� גורמי� משמעותיי� בקהילה 

  היכולי� לסייע בטיפול באוכלוסייה זו, החרדית בירושלי�

   
   )באחוזי� (התפלגות הילדי� על פי דת: 7לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 866 

 98  יהודי
  39  חילוני

  16  דתי

  31  חרדי

  12  לא ידוע

 1 מוסלמי
 1 נוצרי

  

                                                   
תו� סטטיסטי שנ :מתו�(הספר היסודיי� בירושלי� היו חרדי� � מהתלמידי� בבתי60% 2001בשנת    6

  ).11, גי ,7; לוחות יג, 2001, �לירושלי
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קרוב לרבע מהילדי� מגיעי� ג� מחו� ). 8לוח ( המרכז משרת בעיקר את תושבי ירושלי� ,כצפוי

 מהילדי� ה� �2%ו,  למרכז מגיעי� ילדי� מכל ירושלי�. א� מאזורי� מרוחקי� יחסית8%, לירושלי�

הילדי� דוברי אחוז  �  היה במרכז אי� איש צוות דובר ערבית וייתכ� שאילו, כפי שצוי�. ממזרח העיר

  .הערבית המגיעי� ממזרח העיר היה עולה

  
   )באחוזי� (אזור המגורי� של המשפחההתפלגות הילדי� על פי : 8לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 850 

 25   ירושלי�מערב
 26   ירושלי�צפו�

 2   ירושלי�מזרח
 21   ירושלי�דרו�

  17  *אזור ירושלי�

 8 **מחו� לאזור ירושלי�
גבעת , בנימי�, גוש עציו�, מעלה אדומי�, ליתיר ע"בית, בית שמש, מבשרת ציו�, וה איל�ו נ�אזור ירושלי�   *

   ישעיהו
, נתיבות, ראשו� לציו�, אשדוד, דימונה, פרדס חנה, בת חפר, בני ברק,  תל אביב�מחו� לאזור ירושלי�   **

  .טירת הכרמל, חיפה
  

  . ובר בפנייה ראשונה למרכז מ� הילדי� המגיעי� למרכז מד96%לגבי 

  
ות לשירותי� חברתיי� לפני הגעתו למרכז יכולות להיות השלכות ה� לגבי מחלקילד מוכר בש לעובדה

ה� על הקשר בי� פקידי הסעד במרכז לעובדי , מהירות וצורת איסו� המידע על הילד ומשפחתו

  . חר סיו� ההתערבות במרכז וה� על ההמלצות לגבי המש� הטיפול בילד לא,ות בטיפול במקרהמחלקה

 מכא� .)9לוח  ( הילדי� המגיעי� למרכז ה� ילדי� המוכרי� בשירותי הרווחהלמעלה ממחצית

להיות קשר כלשהו במהל� ההתערבות בי� צוות המרכז לעובדי היה שבאחוז גבוה מהמקרי� צרי� 

המגיעי� וחה רושירותי הב ירידה באחוז המקרי� המוכרי� לאור� זמ� חלה, ע� זאת. ותמחלקה

ה בהפניות י ירידה זו מלווה בעלי.)2005עד  2003ביולי ( �52% ל)2003עד יוני  �2002ב( �65%למרכז מ

 בעלייה במספר הילדי� שהופנו על רקע כ� ו,כפי שיוצג בהמש�, גורמי� אחרי� בקהילהממשטרה והמ

  .)5לוח  (כפי שהוצג קוד�, היפגיעה מחו� למשפחה בתקופה השני

  
  )באחוזי� (התפלגות הילדי� על פי היכרות המשפחה בשירותי הרווחה: 9לוח  

  שנייהתקופה  תקופה ראשונה  לדי� יהכל�ס� 

N 848 208  277  

  52  65 57 מוכרתהמשפחה 

  48  35 43 לא מוכרת המשפחה 

p≤0.05  
  

 מוכרי� נו בי� ילדי�יהשוו, � המוכרי� לשירותי הרווחה למרכזכדי להבי� באילו מקרי� מופני� ילדי

הילדי� המגיעי� למרכז בשל פגיעות אחוז גבוה מ). 10לוח (ושאינ� מוכרי� על פי סוגי הפגיעה 

הילדי� המגיעי� למרכז מ שאחוז גבוהבעוד ת מחלקובמוכרי� ילדי� הה� ) פיזית או מינית( במשפחה

  .  במחלקות לשירותי� חברתיי� מחו� למשפחה אינ� מוכרי�מיניותבשל פגיעות 
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  )באחוזי� (וסוג הפגיעה במחלקה  לשירותי� חברתיי�היכרות התפלגות הילדי� לפי  :10לוח 

   
 הכל�ס�

פיזית פגיעה 
 במשפחה

מינית  פגיעה
 במשפחה

פיזית  פגיעה
 מחו� למשפחה

מינית  פגיעה
 מחו� למשפחה

N 707 253ילדי�263  ילדי�56  ילדי�135  ילדי�  
 38 50 64 77 58 מוכרי�הילדי� 
 62 50 36 23 42 מוכרי�לא הילדי� 

p≤0.05  
  

לפני לחוק נוער   בטיפול פקיד סעדלא היוהמגיעי� למרכז לשירותי הרווחה הילדי� המוכרי� רוב 

   .)11לוח (פניה הה

  

  )באחוזי� ( קשר ע� פקיד סעדהתפלגות הילדי� על פי: 11לוח 

   ילדי�הכל�ס� 

N 848 
 42  לא מוכרי�

 9 פקידי סעד בטיפול ,מוכרי�
  36  פקידי סעדלא בטיפול , וכרי�מ

  13  פקידי סעד לא ידוע א� בטיפול ,מוכרי�

  

  הפניה למרכזהליך הת 3.4

 יכולה ללמד אותנו על המידה בה המרכז הפניההאופ�  של הגורמי� המפני� ילדי� למרכז וה שלבחינ

 , אליו ילדי�תפיסת� את המרכז כמקו� שכדאי ורצוי להפנות על, מוכר בקרב אנשי המקצוע ובציבור

 י� נתוני� עלמובא 12לוח ב. ועל הקשר בי� המרכז לגורמי� אחרי� המטפלי� בילדי� בקהילה

והמחלקות לשירותי�  נראה כי המשטרה .התפלגות הילדי� המגיעי� למרכז על פי הגורמי� המפני�

 ייד�עלקרוב למחצית הילדי� הופנו .  ה� הגורמי� המרכזיי� המפני� ילדי� למרכזחברתיי�

 שירותי� ידי�על 12%, )עובדי� סוציאליי�פקידי סעד או (ות מחלק הידי�עלשליש קרוב לוהמשטרה 

  . ה עצמיתיהגיעו בפני )3%(אחוזי� בודדי� .  מסגרות חינו�ידי�על �6%טיפוליי� בקהילה ו

  

  )באחוזי� (שונותההילדי� לפי גור� מפנה בתקופות התפלגות : 12לוח 

  שנייהתקופה  ונה תקופה ראש ילדי� הכל�ס� 

N  864 325 539  

  44 51 46 משטרה

  15 19 16 פקידי סעד

  16 9 14 עובד סוציאלי

  12 11 12 *שירותי� טיפוליי� בקהילה

  7 4 6 מעו�/ג�/פרס�תבי

  2 4 3 גור� רפואי

  4 2 3 ה עצמיתיפני

  'יד שרה וכד, 106מוקד , וגפסיכול, שירות מבח�, מקלט לנשי�, ל" כגו� מיט,שירותי� טיפוליי� בקהילה  *

p≤0.05  
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ידי עובדי� סוציאליי� �נראה כי במש� הזמ� חלה עלייה באחוז הילדי� המופני� למרכז על

, במקביל. א� כי עדיי� נשאר נמו�, ג� אחוז הפנייה העצמית עלה. מהמחלקות וגורמי� מתחו� החינו�

תכ� ששינויי� אלה מצביעי� על יי. ידי המשטרה�חלה ירידה באחוז הילדי� המופני� למרכז על

  . מודעות רחבה יותר מבעבר בקרב גורמי קהילה לעצ� קיומו של המרכז

  
לזמ� שעבר מאז שהאירוע שבגינו פנתה המשפחה למרכז ועד שהילד הגיע למרכז יש השלכות על 

 הלמעלהמקרי� הילד הגיע למרכז מ שלישי�� שניכב. )13לוח  (הטיפול בילד ועל עבודת הצוות במרכז

רק באחוזי� בודדי� מהמקרי� .  מהמקרי� הילד הגיע תו� שבועקרוב לשלישב, שבוע לאחר האירועמ

  .הילד הגיע למרכז ביו� בו הוא נפגע) 2%(

  
.  עד שילד מגיע למרכז לאחר פגיעהבמש� הזמ� שעובריה יתקופות נראה כי חלה עלהבהשוואה בי� 

 2002 בתקופה שבי� �62% לאחר האירוע עלה משבוע מ המעללגיע למרכז מאחוז המקרי� בה� ילד 

  .�2005 ל2003 בתקופה שבי� יולי �71%ל, 2003ליוני 

  
 שונותההגעה למרכז בתקופות הועד  רועיהילדי� לפי מש� הזמ� שעבר מהאהתפלגות : 13לוח 

  )באחוזי�(

  שנייהתקופה  תקופה ראשונה    ילדי�הכל�ס� 

N  860  326 534  

  2 4  2 אותו יו�

  27 34  30 ועעד שב

  71 62  68  משבועלמעלה

 p≤0.05  

  

   במרכזתהליך ההתערבות .4

לש� כ� . תה לבדוק את אופ� פעולת המרכז ודרכי העבודה בויאחת המטרות המרכזיות של המחקר הי

, אופי העבודה ע� הילדי� והמשפחות, בחנו את ההליכי� שעוברי� הילדי� מרגע הגעת� למרכז

ואופי שיתו�  דרכי קבלת ההחלטות במרכז ,התפקידי� השוני� במרכזחלוקת העבודה בי� בעלי 

  .עובדי� בקהילהבי� ההפעולה בי� העובדי� במרכז ל

  

צרכיו של הילד במצב דהיינו  , לקורב��תאישתסביבה  דגש לתו� שימתהמרכז נבנה : הסביבה הפיזית

להרגיע ולנסו� הרגשת , מהוירה חמה ונעיוהמרכז צרי� להעניק א. טראומה ה� הבסיס לעיצוב המרכז

המיקו� שלו צרי� להיות נגיש . המבנה והמתקני� במקו� צריכי� להתאי� לילדי�. טחו� ושלווהיב

 צריכי� , לשירותי� חברתיי�ההמחלקמשטרה ו, חולי��בית �וג כ,שירותי קהילה אחרי�ללמשפחות ו

פני� . אה שבה נדנדות גינה מטופחת וירוקה נעימת מר נמצאתמחו� למרכז. להיות בקרבת מקו�

 יש עמדת מחשב ע� ,כ��כמו. וחדר משחקי� ע� מבנה דמוי מבצר, המרכז כולל חדר המתנה בכניסה

עבור ב של א� הבית ופקידות הסעד יש משחקי� וצעצועי� יה�בחדר. 5עבור ילדי� מעל גיל באינטרנט 

 צוות במרכז עולה שביעות ראיונות ע� אנשימ. המרכז צבוע בצבעי� מרגיעי� ונעימי� לעי�. הילדי�

  :רכי הילדי� וההורי�ורצו� גבוהה מהתאמת סביבת המרכז לצ
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ד נסערי� מרגישי� רגיעה כשה� מגיעי� וג� אנשי� מא. יש משהו מרגיע במקו� "...

  " .למרכז וחלק נכבד מ� המועקה שלה� יורדת

    :או

  ..."המקו�מ� הגינה ומ, ד מתלהבות מ� החדרוהמשפחות שמגיעות לפה ברוב� מא" 

  

בכניסה מקבלת אותו א�  .)איש מקצועאו /ו הורה או אחראי(ע� מלווה למרכז ילד מגיע : התהלי�

וזו אחראית על הצגת המרכז פקידת הסעד הילד נפגש ע� . מזכירה פותחת תיקה. הבית או המזכירה

 הסעדפקידת . ה ואוספת מידע על המשפחהיפקידת הסעד מבררת מה הסיבה לפני. למשפחה/לילד

הא� יש ( בטיפול במקרה  להמשי�כיצדחושבי� ה� ביחד נפגשת ע� חוקר הילדי� לדיו� מקדי� ו

,א� הוחלט על חקירת ילדי�). צור� בחקירת ילדי�
7

 כדי ע� הילד ומשפחתופקידת הסעד נפגשת  

 מדובר כאשר. חוקרת הילדי� במרכז מבצעת את החקירה במקו�.  מה עומד לקרותה�להסביר ל

לאחר . כ� עובר לטיפול חוקרת הנוער� ואחרמקדימה הילד נכנס לפקידת סעד לשיחה 14ל גיל בילד מע

מנהל פקיד סעד כלכל מקרה ממונה . המפגש ע� חוקרת הנוער הילד חוזר לטיפולה של פקידת הסעד

לא תמיד נית� לסיי� את . המידע בתקופת החקירה והאבחו� במרכזו שמרכז את כל הטיפול ,טיפול

כ� �כמו. לעתי� מתקיימות שיחות נוספות בי� פקידת הסעד לילד ולהורי�. במקרה ביו� אחדהטיפול 

וא� יש צור� בכ� ג� ע� , מתקיימות התייעצויות ע� עובדי המחלקות לשירותי� חברתיי�

בסו� התהלי� הצוות מגבש החלטות ומפנה בצידת הצור� להמש� . הפרקליטי� וע� גורמי� נוספי�

  .טיפול

  

  : העד במרכז תיארו את התהלי� בדר� הבאפקידות ס

כרות להכיר את ימלווה עושות פגישת ה/שאנו מקבלות את ההורה. ..מתחיל מכ�"...

, שומעת על המשפחה. ומה הול� להיות היו� לדבר על הצוות, להסביר על המרכז, הילד

  ..." מדוע הגיעו ומי הפנה, רקע כללי

  

  :רתספמ פקידת סעד אחרת

, מבקשי� מהמלווה לצאת ומדברות ע� חוקר הילדי� ...�יר של העניאחרי בירור קצ"

, כי� בטיפוליואז ממש. זה היה הדיו� המקדי�. ..מעבירי� מידע ומחלטי� אי� להמשי�

, אני פוגשת את הילד ע� המלווה כדי להכיר את הילד, ג� א� הילד נכנס לחקירת ילדי�

כי , )כדי לא לפגוע בחקירה(די פרטי� לא נכנסי� ליותר מ, להסביר לילד מה עומד לקרות

אחרי כל תחנה נפגשי� וחוקרת הילדי� מעבירה מידע ומקבלי� . הוא יפגש ע� חוקרת

לא� להעביר , פגש שובילה, בסו� התהלי� מסכמי� מה לעשות. החלטה לגבי מה הלאה

  ." הכל נעשה לפי התכנו�. מה ממליצי�, טיפול

                                                   
ידי חוקר �  נחקרי� על14ילדי� מעל גיל . ידי חוקר ילדי� שהוא עובד סוציאלי�  נחקרי� על14ילדי� עד גיל    7

  .נוער מהמשטרה
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  :כ��  התהליתיארה את חוקרת הילדי� במרכז

. ועל מהות הפגיעה, בישיבת צוות מקדימה ש� לומדי� על פרטי המקרה אני משתתפת"...

, א� כ�.  וע� ההורי� מחליטי� א� אני נכנסת לתמונהפקידת הסעד לאחר הפגישה ע�

  ..".אני מבצעת חקירה ומעבירה ממצאי� לצוות בתו� החקירה

  

  תהליך החקירה והאבחון 4.1

 לילדי� שה� קורבנות התעללות החקירה והאבחו�את תהלי� ר פשל היאהמרכז הקמת אחת ממטרות 

� על נתפס מרכזבהחקירה והאבחו� תהלי�  מתו� הראיונות עולה כי אנשי המקצוע חושבי� ש.והזנחה

 ועל כ� ,במשטרהא� היה מתקיי� מאשר ילד עבור הב מאיי� ומרתיעכפחות  המשפחות ידי

  : רה אחת מחוקרות הנוערפי כפי שס.מידע רב יותר מתאפשרת קבלת

הילדה הוזמנה לתחנת המשטרה .  שאביה אנס אותה14תה ילדה בת ילפני כמה זמ� הי"

וכאשר הביאו אותה למרכז הגנה כאשר הכל מלווה בפקידת . אבל לא הסכימה להגיע לש�

ויש , ש� בתחנה אנשי� לבושי� במדי�. היה לה הרבה יותר קל לדבר על האירוע, הסעד

  .." . וזה מרתיעהרבה אנשי�

  
.  הביעו את שביעות רצונ� מתהלי� החקירה המתנהל במרכזאנשי המקצוע שרואיינורוב , זאת ועוד

. )ו וה� מבחינת איכותמשכוה� מבחינת (טוב יותר כבמרכז נתפס כיעיל ווהאבחו� תהלי� החקירה 

  :  ה�,לדעת המרואייני�, הסיבות לכ�

אחד כפי שציי� . ת יותר פתיחותומשפחות המאפשרוירה והתמיכה המוענקת לילדי� ולוהא �

  :המרואייני�

 ...התהלי� פחות טראומטי. דאותומטרה שהושגה בו, קיצור תהלי� החקירה ואבחו�..."

וו� שהמקו� ימכ. למרכז לא נכנס הורה פוגע ולהורי� לא פוגעי� קשה לפתוח את הסיפור

  ..."  לתחנההורי� התרככו והיה לה� קל להפתח בהשוואה, מאוד תומ�

  :  אחת מחוקרות הילדי�ידי�על כפי שצוי� .עבודת הצוות וישיבת כל הגורמי� החשובי� יחד �

הזמינו , כול� ישבו יחד, בתיקי� תכופי�, 'או� לי�'יש איחוד של הגורמי� שניזוני� "

  " .היתה דינמיקה וה� התקדמו יותר מהר, פרקליט

  : קצי� נוערלדברי  ,או

   ..."במרכז טובה יותר כי ש� כול� יחדאיכות החקירה ..."

  :מציינת חוקרת הנוער במרכז

כל ההחלטות מתקבלות בצוות . מגובשי� יותר) של מקרי� שעברו במרכז(התיקי� . "..

וחוקרת הילדי� ג� היא דואגת , יש מעורבות אישית יותר של פקידת הסעד, מקצועי

יומיי� ואפשר מייד להמשי� �  כל התהלי� נמש� יו�כ��כמו. שיהיו כל פרטי החקירה

אולי .  קשה לי לענות�מתיקי� אחרי�  לגבי הא� התיקי� בנויי� טוב יותר .לפרקליטות

אני יכולה לומר ל� . כמו חוקרי נוער בתחנת המשטרה, שהו מ� הצד השנייצרי� לשאול מ

כבר כשהמשפחה במרכז אני יוצרת . לא חוזרי� אלי לשאול שאלות על התיקששכמעט 

  " .קשר ע� חוקר נוער שמנחי� אותי לגבי המקרה
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לצפות בחקירת ) שהוא איש משטרה( לחוקר הנוער כיוונית המאפשרת� חדר ע� מראה חדבמרכז יש 

לגבי החקירה תו� ) ישהוא עובד סוציאל(להנחות את חוקר הילדי� ג�  �במקרה שיש צור�  ו,ילדי�

איו� ע� אחת יכפי שעלה בר. ה בחקירהיהיו א� מרואייני� שציינו את חשיבות הצפי. כדי התצפית

  :מחוקרות הילדי�

החוקר יכול לצפות בחקירה של הילד תו� כדי ולהעביר מסר לחוקר ילדי� היכ� עוד . "..

� להביא את הילד  ומקצר זמ� כי בעבר היה צריריאיו�זה משפר את איכות ה, להתערב

  ."הילחקירה שני

  

תצפיות של השלכות היו הומה בכמה מקרי� בוצעה תצפית בחקירה נות היא יאחת השאלות המעני

לש� כ� חוקרת הנוער מילאה שאלו� קצר ביחס לכל הילדי� בתקופה שבי� ספטמבר לדצמבר . אלה

� בקיימה תצפית  חוקרת הנוער .ייתה חקירת ילדי� מקרי� ה ��30 בתוכ ומ,שאלוני� 43 מולאו. 2004

  .תה זמינה ועל כ� לא נערכה תצפית בחקירהי המקרי� האחרי� החוקרת לא הי�6ב,  מקרי�24

  

ילדי� ה 24 בניתוח השאלוני� עלכפי שבאו לידי ביטוי , התצפית בחקירהת השלכות וארו מת14לוח ב

עולה שבקרוב  הנוער שמסרה חוקרתמתו� הנתוני� . שבחקירת� נעשתה תצפית של חוקרת הנוער

 �21%ב. שאלות ששיפרו את החקירה ,במהל� החקירה ובעקבות התצפית ,למחצית המקרי� נוספו

 במקרי� אלה חוקרת ,כלומר". בזמ� אמת"חקירת המשטרה פשרה לסייע לִאמהמקרי� התצפית 

חשוד ובכ� זירזה את עצירת ה, הנוער העבירה לחוקרי המשטרה פרטי� שנמסרו בחקירת הילד מייד

   .איסו� חומר הראיותאת או 

  

  )באחוזי� (השלכות התצפית על החקירה: 14לוח 

   ילדי�הכל�ס� 

N  24  

  46 הוספת שאלות לשיפור החקירה

  21 *"זמ� אמת"ייעול חקירת המשטרה ב

  29 **התקבלו פרטי מידע מוכמני�

  .השוטרת שומעת מידע ויכולה מייד להנחות את הצוות החוקר  *
  .)רק למי שמעורב באירוע(קירה הידועי� רק לחשוד או לצוות החקירה פרטי ח  **
  

. יי� ה� אחד מאבני היסוד בהקמת מרכז ההגנהמקצוע�רבהדיוני� ה .יי�מקצוע�רבדיוני� 

 �91% מתקיי� באחד לפחות דיו� : מהנתוני� עולה כי לגבי כל מקרה מתקיימי� בי� דיו� אחד לשלושה

חשוב לציי� כי .  מהמקרי��8%דיו� נוס� מתקיי� ב,  מהמקרי��27% דיו� נוס� מתקיי� ב, מהמקרי�

דיו� זה הינו דיו� פנימי ולא משתתפי� . ישנו ג� דיו� מקדי� בשלב הראשו� לאחר שהילד הגיע למרכז

  . מהמקרי� המגיעי� למרכז39%י בלגדיו� מקדי� מתקיי� רק  .בו גורמי� מחו� למרכז

  

יי� יכולה להצביע על אופי הקשר ע� גורמי� מקצוע� רבדיוני� הגורמי� מחו� למרכז בשל מעורבות ה

ילד מוזמני� /עולה שככל שיש יותר דיוני� לגבי מקרה 15לוח מ. בקהילה ועל אופיו של המקרה הנדו�

,  מבי� הדיוני� הראשוני��10%גורמי� מחו� למחלקה מוזמני� ל. יותר גורמי� מחו� למרכזאליה� 

מקרה כ� שהדיו� נוס� מעיד על כל ברור כי .  מהדיוני� השלישיי��40%ל מהדיוני� השניי� ו�14%ל
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מרבית , בנוס�. יותר מורכב וייתכ� שאז מורגש הצור� במרכז ברתימת גורמי� נוספי� מבחו� לדיו�

  .מהמחלקות לשירותי� חברתיי�הגורמי� החיצוניי� המוזמני� לדיו� ה� גורמי� 

  
  *)באחוזי� (וני�הגורמי� המשתתפי� בדיהתפלגות : 15לוח 

  דיו� שלישי דיו� שני דיו� ראשו� 

N) 68 233 792  )ילדי� 
 60 86 90  לא הוזמ� גור� מבחו�

 31 12 4 מהמחלקות לשירותי� חברתיי�גור� 
 � 2 0.5  חינו�/פרס� תנציג בי

 10 4 4 איש טיפול/איש מקצוע
 6 3 2  יתיתב��חומסגרת /נציג הוסטל

 10  �  1  אחר
  וו� שבדיו� משתתפי� מספר גורמי�י מכ100� מסתכמי� בהאחוזי� לא   *
  

 שאלה נוספת מתייחסת למידת המעורבות של גורמי� מחו� למרכז בתהלי� קבלת ההחלטות לגבי

 מהמקרי� אי� שותפי� נוספי� בקבלת �61% עולה כי ב16מלוח . )כולל התייעצות טלפונית(הילדי� 

 לשירותי� ותמחלק גור� מתו� ה,רוב�פי�על ,זהוכאשר יש שות� נוס� בקבלת ההחלטות . ההחלטות

 גורמי� �7% ב,עובדי� סוציאליי� �14%ב, שותפי� פקידי הסעדמהמקרי�  �22%ב. חברתיי�

 �6%וב ,)ה ומוועדת הרבני�ימפנימי, פרהס� יתמב, נציגי� מהמשטרה( בקהילה אחרי�מקצועיי� 

  .)י ועוד"שפ, �"תב, ל"מיט(גורמי� טיפוליי� אחרי� 

  

  גורמי� נוספי� השותפי� בקבלת החלטות לגבי המקרה: 16לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 737 

 61 לא היו שותפי� נוספי� לקבלת החלטות
 22 עדסידי פק
 14 וציאליי�סבדי� עו

 7  גור� מקצועי אחר
 6 גור� טיפולי אחר

  וו� שבקבלת ההחלטות שותפי� מספר גורמי�ימכ 100� האחוזי� לא מסתכמי� ב  *
  

 אחת ממטרות הקמת המרכז �  )ממועד הגעת הילד ועד למועד סגירת התיק (ההתערבות במרכזמש� 

אול� לא תמיד נית� לבצע את כל התהלי�  , הטיפול בילד ובמשפחתוייעול תהליכי� וקיצוריתה יה

שליש כב.  במשפחהההתערבות מש� מוצג 17לוח ב .בדיקת נושא זהבומכא� החשיבות , ביו� אחד

 �30%ב, בי� יו� לשבועמהמקרי� הטיפול נמש�  �15%ב, יו�ול במשפחה במרכז נמש� מהמקרי� הטיפ

  .  הטיפול נמש� מעל חודש�23%ב, בי� שבוע לחודשמהמקרי� הטיפול נמש� 

  

ואכ� מש� . יתקצר במרכז מש� הטיפוליעל את טיפולו בילדי� ועל כ� ג� ישלאור� זמ� המרכז ציפינו 

 38%  לעומת, מהמקרי� טופלו באותו יו�20% 2003 ליוני 2002בי�  .)17לוח  (תקצרה במרכז טיפולה

 בתקופה הראשונה לקיומו של המרכז. 2005  לשנת2003בי� יולי  טופלו עוד באותו היו�שקרי� ממה
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 מהמקרי� 52%טופלו , ה לקיומו של המרכזיתקופה השניב בעוד ש, מהמקרי� עד שבוע38% טופלו

  .באותו פרק זמ�

  
  )באחוזי� ()מתארי� הגעה עד תארי� סגירת תיק(במרכז התערבות המש� : 17לוח 

  שנייהתקופה  ראשונהתקופה  הכל�ס� 

N 791 294 497  

  38 20 32 באותו היו�

  14 18 15 יו� עד שבוע

  27 36 30 שבוע עד חודש

  21 26 23 מעל חודש

 p≤0.05  
  

כאשר מדובר  ,ואכ� ).18לוח  ( שוני�ההתערבות במרכז שונה בסוגי מקרי�זמ� מעניי� לראות א� מש� 

 מהפגיעות הפיזיות מחו� למשפחה 62% :הטיפול במרכז קצר יותרזמ� בפגיעות מחו� למשפחה מש� 

 לעומת ;מעט יותר משליש מהפגיעות המיניות מחו� למשפחה מטופלות תו� יו� .מטופלות תו� יו�

 ברור כי טיפול בפגיעות .לות תו� יו� משפחה מטופתו� הבוהמיניות  מהפגיעות הפיזיות 23%רק  ,זאת

כשליש מהפגיעות המיניות בתו� המשפחה מטופל . בתו� המשפחה מורכב יותר ועל כ� דורש יותר זמ�

  .חודשמ המעלל

  

  )באחוזי� (ומש� ההתערבות הקרבה לפוגע, סוג הפגיעההתפלגות הילדי� לפי : 18לוח 
  

 מש� ההתערבות
  

 הכל�ס�
פיזית 

 במשפחה
מינית 
 חהבמשפ

פיזית מחו� 
 למשפחה

מינית מחו� 
 למשפחה

N 662 240 125 52 245 
 36 62 23 23 31 אותו יו�

 18 13 11 16 16 יו� ועד שבועמ המעלל
 28 15 31 38 31 שבוע ועד חודשמ המעלל
 18 10 34 22 22 חודשמ המעלל

p≤0.05  
  

 . לשירותי הרווחהלא מוכר/כרבמרכז כאשר הילד מוההתערבות זמ� מש� מובאי� נתוני� על  19לוח ב

ה� בדר� כלל ג� מקרי� של פגיעות מחו� , שכאמור(נראה כי הטיפול במקרי� שאינ� מוכרי� 

מעט יותר משליש מהמקרי� המוכרי� . מהיר יותר מאשר הטיפול במקרי� המוכרי� )למשפחה

שליש מיותר בעוד ש, שבוע ועד חודשמ המעלל לשירותי� חברתיי� מטופלי� במרכז ותמחלקב

מחצית מהמקרי� שאינ� מוכרי� , הכל�בס�. מהמקרי� שאינ� מוכרי� מטופלי� עוד באותו היו�

ות מטופלי� באותו פרק מחלק מהמקרי� המוכרי� ב43%ות מטופלי� עד שבוע בעוד שרק מחלקב

שהרי איסו� , וו� שהיינו מצפי� שהטיפול במקרי� המוכרי� יהיה מהיר יותריהדבר מפתיע מכ. זמ�

לכ� ההסבר . ע על המשפחה צרי� להיות מהיר יותר וישנו עובד סוציאלי המכיר את המשפחההמיד

הפגיעה כאשר  . שאינ� מוכרי�סוג המקרי�קשור לסוג המקרי� המוכרי� המגיעי� למרכז לעומת 

מאשר במקרי� רווחה שירותי הבשהמשפחה מוכרת הטיפול יותר מהיר כ, בתו� המשפחההיא בילדי� 

  .ינה מוכרתבה� המשפחה א
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  )באחוזי� (ההתערבותה ומש� מחלקהתפלגות הילדי� לפי היכרות ב: 19לוח 
 מחלקהלא מוכרי� ב מחלקהמוכרי� ב הכל�ס� מש� ההתערבות

N 774 440 334 
 37 27 31 אותו יו�

 15 16 15 יו� ועד שבועמ המעלל
 25 34 25 שבוע ועד חודשמ המעלל
 24 23 24 חודשמ המעלל

  

  המרכז ועבודת הצוותצוות  4.2

המרכז אמור לשמש מקו� שבו נית� יהיה לספק לילד ולמשפחתו את השירותי� הקשורי� בהליכי 

זהו מקו� בו אמורי� להפגש .  מבלי לטלטל את הילד בי� מספר גורמי�,אבחו� וטיפול ראשוני, חקירה

   .יתו� ועבודת צוותתו� כדי ש, וביחד לתת לילד ולמשפחתו שירותי�, כל הגורמי� המטפלי� בילד

  

�רבהמרכז התקשה להתמודד ע� המשימה של בניית צוות בתחילת דרכו מתו� הראיונות עולה כי 

נראה כי היה בלבול בתפיסת התפקידי� ונוצרו מתחי� בי� בעלי התפקידי�  :ישירות�רבי ומקצוע

גונית בי� בעלי חיבור ברמה הארלא היה , ברורלא הוגדרו באופ� תפקידי� שההטענה היא . השוני�

  : נהלי עבודה בצוותולא נבנו ,התפקידי�

ה� , וה� לומדי� לעבוד זה ע� זה) של עבודת הצוות(היו הרבה בעיות במרכז על הרקע "...

  ..".צרי� לקבל יותר תחושה של צוות שנמצא באותו מקו� ...מתדייני� על המקרה

  :או

.  התפקידי� של כל אחד במרכז� בלבול בתפיסתיכי היה מ, בהתחלה היה מאוד קשה.. ".

זה היה מאוד . בניגוד לחוקרי ילדי�, שפקידות הסעד ה� לא חוקרות אלא אנשי טיפול

  ..." זה חלחל. היו� אני מרוצה. קשה

  : או

חוקר : שמונה אנשי��לקחו שבעה. אינטריגות, נוצרות בעיות, כששמי� אנשי� יחד"...

ת זה היכרות טלפונית בעיקר ושמו אות� שהכירו זה א, חוקר נוער ופקידת סעד, ילדי�

  ..."נוצר מתח בי� פקידת סעד לחוקר ילדי� ...יחד

  

  :  על דברי� דומי�וצוות המרכז דיווחאנשי 

מודעות . יצירת קשרי�, לתת גיבוש מבחינה תכנית. צרי� לעבוד על הגיבוש של הצוות"...

  ." ..למה שקורה

   :או

שכל אחד יבי� יותר את תפקיד  ...וות לעשות ביחדצריכי� מישהו שיעזור לגבש את הצ"...

  ".יוע� ארגוני שיעבוד ע� הצוות, יש מקו� לעשות פעולות לגיבוש הצוות. ..האחר
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  :אחרעובד  ,או

אי� , לא עשו חיבור בי� כול� ברמה הארגונית מערכתית, צרי� לעבוד על גיבוש הצוות..".

אי� , פלו בכל מה שקשור בעבודת צוותהביאו אוס� של אנשי� אבל לא טי. עובדי� בצוות

  ..." אי� מגיעי� להחלטות, מתווכחי�, דני�

  

  :  צור��דווח על כ� שהצוות חווה עומס רגשי שאינו מטופל למרות שיש בכ, כ��כמו

נשארי� , זה לא מקו� שקל לחיות בו.  הייתה והלכהחהנניח משפ, קורי� פה דברי�"...

 ...אצל כל אחד מאיתנו ות שהמשפחה השאירהלא מגיעי� לשוחח על הרגש, משקעי�

  ".חשוב לחלוק את הכאב ע� אנשי� אחרי� שג� חווי� את זה

  

חברי הצוות במרכז ה� למעשה : נושא חשוב הקשור לעבודת הצוות הוא המבנה הארגוני של המרכז

ת כ� שלא ברור למי הנאמנו, ה� כפופי� מקצועית למנהלי� מחו� למרכז, עובדי שירותי� אחרי�

אול� סמכותו לא , בראש המרכז עומד מנהל. או למרכז ההגנה" א�"לשירות ה, קרית שלה�יהע

מנהל המרכז חייב את חברי הצוות להשתת� , ה לדוגמ, כ�.תה ברורה לחברי הצוותיהוגדרה ולא הי

שהרי ה� מחויבי� להשתת� בישיבות " בזבוז זמ�"ו מה שנתפס על יד� כלא לגיטימי, בישיבות צוות

מאז הקמתו של המרכז הוחלפו , בנוס�. ות של הארגוני� אליה� ה� שייכי� מבחינה מקצועיתהצו

  . שני מנהליו

  

 מתחלפי�בו , ע� סמכות ניהולית ומקצועית ברורה" בעל בית"המבנה האנומלי הזה בו למרכז אי� 

שפיע מ ,ז למנהלי� מחו� למרכ כפופי� מבחינה מינהליתעובדי הצוותומנהלי� תו� זמ� קצר יחסית 

 . גיבוש צוותתקיני� וה� על  על בניית נהלי עבודה ה�
  

   אחרים בקהילהשירותיםמרכז ההגנה לקשר בין  ה4.3

א נמצ הילד גורמי� מקצועיי� שוני� כאשרבמסגרת הפעילות במרכז בא לידי ביטוי שיתו� פעולה בי� 

 דר� קבע המרכז מאויש, הגמ לדו,כ�  ייחודי של איגו� משאבי� משירותי� שוני�זהו יישו�. במרכז

 פקידות את המדריכה ,פקידת הסעד העירונית. חוקרת ילדי� וחוקרת נוער במשרה מלאה כל אחתב

גור� נוס� שמצוי בקשר הדוק ע� המרכז הוא רכז .  נמצאת בקשר הדוק ע� המרכז, במרכזהסעד

 יש , על פי הראיונות.שאמור לתת פתרונות כשחוקרת ילדי� לא נמצאתבמשרד הרווחה חקירות מחוזי 

המחלקות לשירותי� יש ג� קשר סדיר ע� עובדי . עמו קשר יומיומי והוא נמצא ג� ברשימת כוננות

  . במחלקהחלק ניכר מ� המשפחות שפונות למרכז מוכרות מאחר ש, חברתיי�

  

למחלקות ניתוח הקשר בי� המרכז . ע� המשטרה והפרקליטותשל המרכז קשר סעי� זה עוסק ב

  . מש�רחבה בפרק נפרד בהבהעשה י י חברתיי�לשירותי�

  

  משטרה

   :משטרה עולה כי ה� מזהי� יתרונות רבי� בקיומו של המרכזמהמתו� הראיונות ע� גורמי� 

  :היתרונות הפיזיי� של המרכז כמקו� שנבנה ומותא� לילדי�. 1
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 לבוא  במקו�...מתאי� לרציונל שלנו לתת סביבה מתאימה לקורב�. ..פההזה רעיו� יפ..."

 ע� ,כנס למקו� לא מאיי�יבמרכז הקורב� י, כנס אליהילתחנת משטרה שיש רתיעה לה

  " .ג� חוקר הנוער נראה נחמד כי הוא לא במשטרה.  העובדי�ידי�עליתקבל יפה , משחקי�

  :השגת שיתו� פעולה מצד המשפחות. 2

הוא , חקירה למצות יותר את התג� חקירת הנפגע או העד במקו� יותר נינוח מאפשר... "

   ..".יותר נינוח ויותר משת� פעולה

  ):  אחתגג�קורת הגורמי� המקצועיי� המטפלי� תחת המתאפשר בשל ישיבת כל(סכו� בזמ� יח. 3

ובינתיי� , כאשר אני צרי� להפנות מישהו לחקירת ילדי� צרי� להזמי� חוקר ילדי�..."

א� צרי� .  את הראיותהחשוד יכול בינתיי� לטשטש, עובר זמ� חשוב מבחינת הראיות

 בזמ� הרגיל להשיג פקיד סעד וחוקר ילדי� א� זה ...להשלי� את החקירה ג� עובר זמ�

   ."כול� עסוקי�, ד דחו� ובהול זה יכול לקחת הרבה זמ�וי� מאילא ענ

  : י וה� בשל היכולת לצפות בחקירהמקצוע� רבשיפור איכות החקירה ה� בשל העבודה בצוות ה. 4

האיכות של החקירה משתפרת ג� בגלל יכולת ... שה תחת גג אחדכא� הכל נע..."

  ."..ההיוועצות

כמו לטלפ� , ואז יש אפשרות במקו� להפעיל אמצעי חקירה נוספי�, לצפות בחקירה "...

או להפנות שאלות נוספות לחוקר , לתחנה ולהורות ללכת לבית החשוד ולאסו� ראיות

   ."..יותר אפקטיביתזה הופ� את החקירה ל. הילדי� בזמ� אמיתי

   

 גורמי� מהמשטרה ידי�עלעלה הו , ובבניית נהלי� לעבודה משותפת,גיבושובת הצוות ויהצור� בבני

  : שוטרי�בי� השהיו מודעי� לקושי בשיתו� הפעולה בי� פקידי הסעד ל

עד היו� פקיד הסעד . מרכז ההגנה הפ� לגור� חדש במרחב שבי� הטיפול לאכיפת החוק"

עכשיו צרי� לשת� . ..מו בקשר לטיפול והשוטר היה אדו� לעצמו בחקירההיה אדו� לעצ

אני יודע שהיו כמה פיצוצי� על רקע . ..ולקחת בחשבו� את דעת�, את האחרי�

   ..."התהלי�

  ). לא תמיד נעשההדבר אול� ,ג� בעבר הגורמי� היו צריכי� להתייע�על פי חוק חשוב לציי� כי ( 

  

הצור� בגור� .  מהמשטרה במקו� באופ� קבוע חוקר נוערישבא לשל המרכז בימיו הראשוני� 

 חוקרי ידי�עלוה�  פקידות הסעד במרכז ידי�עלה� עלה הומהמשטרה שיהיה חלק מהצוות הקבוע 

  :תקופה אותה מ איו� ע� אחד מחוקרי הנועריכפי שהדבר בא לידי ביטוי בר . שהגיעו למרכזנוערה

אנו יודעי� . רופא או פרקליט, פקידת סעד, יאליעובד סוצאנו לא בעלי מקצוע כמו ..".

השוטרי� שלנו לא רואי� עצמ� . לבצע חקירות אבל המנהל רוצה שותפות של כל הצוות

ה� לא . התחנת המשטרה� מרגישי� שייכות ל. חלק מהצוות אלא יותר נותני שירותי�

  "...כנותני שירותי� אלא יותר צריכי� להיות שותפי� להווי החברתי
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  : כפי שציינה חוקרת נוער אחרת,או

בישיבות צוות . כל הישיבות ל ושאני לא חייבת לבואמרכז לא שייכת ל שאניאני מרגישה "

  .." .לא תורמת ולא נתרמת, מרגישה בזבוז של זמ� אני. מדברי� על הטפסי� שיש למלא

  : מרואיי� אחר ,או

זה , עבור השוטר. ..תיייכאשר היה צרי� לשלוח שוטר שישב ש� זה היה בע, ג� במשטרה"

זה יוצר בעיות ארגוניות . ש� הוא עושה בינתיי� דברי� אחרי�, במקו� לשבת בתחנה

 א� הוא בתחנה הוא יכול �הבעיה היותר גדולה היא הזמינות . הסעה, כמו ארוחת צהריי�

זה יותר בעיה עבור מפקד . רועי�ילטפל בא, להסיע קטיני�, ג� לעשות דברי� נוספי�

 במרכזא� היו יודעי� שהוא עמוס . וקצי� הנוער של התחנה מאשר עבור השוטרהתחנה 

   ."אבל ידעו שהוא לא עמוס ש�, בעבודה זה בסדר

  

אחד מחוקרי , ה לדוגמ.תיות בקשר ע� המשטרהייבעבר את הבעא� ה� גורמי� אחרי� במרכז ציינו 

  :  ממשרד הרווחההילדי�

, צרי� מישהו קבוע מהמשטרה .לא על פי קריאה, צרי� להכניס חוקר נוער על בסיס קבוע"

שלא תהיה תחלופה של אנשי� . אפשר לבנות מערכת צוותית מגובשת�כי אחרת אי

  ." מהמשטרה

מה ,  נכנסה למרכז חוקרת נוער באופ� קבוע והיא הפכה לחלק מהצוות הקבוע2004בתחילת שנת 

  .מרכזו משטרהשפתר את הסוגיה הזו ביחסי 

  

  פרקליטות

כיו� . הפרקליט אמור להיות חלק מצוות המרכז ולשבת במרכז,  של מרכז ההגנהתכניתהעל פי 

בכל ישיבות במרכז אול� יש פרקליטה מטע� מחוז ירושלי� הנוכחת , הפרקליט לא יושב במרכז

כאשר הצוות נזקק לייעו� או מעוניי� ). אחת לחודש וחצי( ובישיבות ועדת ההיגוי ,)אחת לשבוע(הצוות 

  .ה� פוני� אליה, יצפה בחקירהשפרקליט 

   

המצויי�  יתרונותמכירי� ב, כמו שאר הגורמי� אית� עובד מרכז ההגנה , בפרקליטות שוני�גורמי�

  :מרכז ההגנהב

יש פחות , אנחנו מעונייני� שהקורב� ירגיש יותר נעי� וכ� שהעדות תהיה יותר טובה"...

לא תמיד יש , ל מה שהילד אומרלא תמיד שומעי� את כ. סיכו� שהוא ייפול בי� הכסאות

לכ� היינו רוצי� . ..הספר�ביתאו� מספיק בי� מה שהילד אמר לחוקר הילדי� בית

ה היא האפשרות של ינקודה שני ...בזמ� קצר ובזמ� אמת, עשה בתו� המרכזישהבדיקה ת

האפשרות לשפר את החקירה כ� שתגיע לכל . פקיד הסעד וחוקר הילדי� להתייע�, השוטר

וזה לא טראומטי להגיע , ד נעי�ושבגלל שהמרכז הוא מקו� מא, יתרו� נוס�... הנקודות

כי זה מקו� , יש לנו אפשרות יותר בקלות לבקש שהילד יגיע לש� לחקירה נוספת, לש�

 אנחנו מקבלי� יותר מידע על �דבר נוס� הוא נושא האינטראקציה ... יותר ביתי ויותר מג�

  ..." הילד כתוצאה מזה שהחקירה מתואמת
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  :אחד הפרקליטי� הנמצאי� בקשר ע� המרכז ציי�

בדיוק מה שצרי� אד� שמגיע , נות� הרגשה של שקט ושלווה, זה מקו� נחמד ונעי� "...

  ..." בסערת רגשות

  : או

קוד� כל מזה שהכניסה היא . התרשמתי מ� המקו�. במקרה הזה נסעתי למרכז הגנה"

כ� שא� מגיע אד� לא רצוי שרוצה ,  מסביבדר� אינטרקו�. נפרדת מ� הכניסה של הציבור

ג� המקו� עצמו . מייד רואי� באינטרקו� ויש השהיה עד שהוא מגיע ואפשר לטפל, לפגוע

לדעתי , שוחחתי איתה, נפגשתי ע� הנערה בחדר של חוקרת הנוער. אווירה מרגיעה, יפה

  " .היא הרגישה נוח

  
כמה על היתרונות השוני� של המקו�  מתו� הראיונות עולה כי למרות הציפיות וההס,אול�

, י וחקירה מתואמת בזמ� קצרמקצוע�רבעבודת צוות , ג שיתו� פעולה ע� המשפחותילהשהמאפשרי� 

כפי . נכו� להיו� לא נית� לומר א� קיומו של המרכז משנה את תוצאות החקירה מבחינת הפרקליטות

ה קורה ללא מרכז ההגנה ענה בתשובה לשאלה מה הי: שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות הבאי�

  :המרואיי�

   ..".אבל הוא הקל על המפגש ביני לבי� המתלוננת, תה אחרתיאני לא חושב שהתוצאה הי" 

  : או

לא . ביו� ובשגרה אני עדיי� לא רואה את התועלת של המרכז לעומת חקירה במשטרה"

בהחלט יכול אני . למרות שאני מבי� את הרעיו�. הרגשתי עדיי� ער� מוס� של המרכז

  . " ברמה של תוצרי חקירה אני לא רואה הבדל. לראות מתלונני� שאחרת לא היו מגיעי�

  

  הפניה להמשך טיפול 4.4

את הילדי� ומשפחותיה� להמש� טיפול מפני� פקידי הסעד  ,לאחר סיו� תהלי� ההתערבות במרכז

  . תהחלטות המרכז על המש� טיפול ה� בגדר המלצו.  בקהילהשירותי� אחרי�ב

  
. )20לוח  (� מופני� להמש� טיפוליהתואו משפח/ מהמקרי� הילדי� ו�רבעי�הבשלוש ,הכל�ס�ב

הילדי� מ �90%קרוב ל) בי� א� מדובר בפגיעה פיזית או מינית(משפחה תו� הכאשר הפגיעה היא ב

 מופני� להמש� �60%כבמקרי� של פגיעה מחו� למשפחה . � מופני� להמש� טיפולהיתומשפחמאו /ו

  . ולטיפ

  
   )באחוזי� (וסוג הפגיעה* מש� טיפולההתפלגות הילדי� לפי הפניה ל: 20לוח 

  
 הפניה

  
 הכל�ס�

  
 פיזית במשפחה

  
 מינית במשפחה

פיזית מחו� 
 למשפחה

מינית מחו� 
 למשפחה

N 724 264 136 56 268 
  100  100  100  100  100  להכ��ס

 57 66 85 89 75 כ�
 43 34 15 11 25 לא

  p≤0.05 לילדי� או להורי� או לכל המשפחההמש� טיפול   *
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ביתית של �הוצאה חו�לתנה המלצה להמש� טיפול במסגרת הקהילה ולא ינ) 21לוח (ברוב המקרי� 

  .ובמחצית המשפחהבכמחצית מהמקרי� הילדי� הופנו לטיפול . הילד

  
  * )באחוזי� (התפלגות הילדי� לפי המלצות לאחר סיו� התהלי�: 21לוח 

N 603 
 2 מיידית מהביתהוצאה 

 48 להמש� טיפולת הילד יהפני
  50  ת המשפחה להמש� טיפוליהפני

  חס רק לילדי� שהומל� לה� על המש� טיפוליימת* 

  
כרבע הופנו לגור� , ות לשירותי� חברתיי�מחלקשקיבלו הפניה להמש� טיפול הופנו ל רוב הילדי�

 יותר במקרי� בה� ה גבוברתיי�לשירותי� חאחוז ההפניות למחלקות  ).22לוח ( טיפולי אחר

 מהילדי� שלא היו מוכרי� י�שליש�ג� שני, ע� זאת. רווחההשירותי תה מוכרת ליהמשפחה כבר הי

  .�רווחה הופנו להמש� טיפול במסגרתשירותי הקוד� ב

  
במחלקה  או לשירותי� אחרי� וההיכרות מחלקהפניה לההתפלגות הילדי� לפי ה: 22לוח 

  )*וזי�באח (לשירותי� חברתיי�

 מחלקהלא מוכרי� ב מחלקהמוכרי� ב הכל�ס� 
N 535 380 155 

 66 73 70 למחלקות לשירותי� חברתיי�הפניה 
 31 25 27 הפניה לגור� טיפולי אחר

 1 2  2   למקלטההפני
 2 �  1  הפניה לגור� רפואי

  ליו הופנואגור� מתייחס רק לילדי� לגביה� התקבל מידע על ה* 
  

  ם שטופלו במרכזמעקב אחרי הילדי .5

מרכז לגבי המש� טיפול בילדי� ה מלצותתה לבדוק מה עולה בגורל� של היאחת ממטרות המחקר הי

שאלות הכדי לענות על  ? הא� הילדי� והמשפחות המופנות לטיפול אכ� מקבלות אותו.ובמשפחות

הללו נער� מעקב
8

ר סיו� ושהופנו להמש� טיפול כחצי שנה לאחילדי� שטופלו במרכז  185אחרי  

  . התהלי� במרכז

  
. הילדי� להמש� טיפול נשאלו הא� המלצות המרכז בוצעוהופנוהמרואייני� אליה� 

9
 מתו� הנתוני� 

חלקי או שכרגע ה� , באופ� מלא(ההמלצות בוצעו ) 73%(עולה כי באחוז גבוה מהמקרי� ) 23לוח (

תיק האחראי לי� העובד  מהמקר�15% וב, מהמקרי� המלצות לא בוצעו כלל�12% ב.)בתהלי� ביצוע

השערתנו היא כי במקרי� בה� עובד לא ידע א� ההמלצות בוצעו ה� לא . לא ידע הא� ההמלצות בוצעו

  . בוצעו

                                                   
  .ראה פירוט בחלק המתאר את שיטת המחקר   8
 48ל המחקר ולכ� יש לגביה מידע רק על שאלה זו נוספה בשלב מאוחר ש. ראה פירוט במגבלות המחקר   9

  .ילדי�
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  )באחוזי� (ביצוע ההמלצות: 23לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 48 

 35  כ� באופ� מלא
 21 באופ� חלקי, כ�

 17  בתהלי� ביצוע
 12  לא בוצע
  15  לא ידוע

  

 בי� המרכז לשירותי� אחרי� , רצ�אי�בחלק מהמקרי�  ו, עמימותנהונות עולה כי ישמתו� הראי

אנשי המקצוע . לא לגמרי ברור ומוסכ� על מי האחריות להמש� הטיפול בילד ובמשפחתו. בקהילה

  : מהמרכזפקידת סעד. � מכ� שאינ� מעודכני� לגבי המש� הטיפולובמרכז הביעו חוסר שביעות רצ

ברגע שהתיק מועבר לגור� שהילד . יישו� של ההמלצה אני לא יודעתה. יש המלצה"...

  .." .אי� לי מושג מה קורה, הופנה אליו

  :  מהמרכז פקידת סעד אחרת,או

  " .לסגור מעגל. לשאול מה שלומ� ואני לא מגיעה לזה, אני רוצה כמה ימי� אחרי"...

  :חוקרת ילדי�

  "...עקבי�לא עושה מ... לא תמיד אני יודעת מה קורה..". 

  

לילדי� קשר היה גורמי�  הוע� אל. ילד לאחר עזיבת המרכזלרה ונוספת היא מה קמעניינת שאלה 

היה קשר ע� איש מקצוע ) 71%( מהילדי� שלישי��שניליותר מעולה כי  24וח מ .לאחר עזיבת המרכז

�ל( מהמחלקה לשירותי� חברתיי� משליש מה� היה קשר ע� גור� הלמעלל. לאחר עזיבת המרכז

 היה קשר ע� שירותי� כשלישלו ,) היה קשר ע� פקיד סעד�12%ל, עובד סוציאלי קשר ע� 25%

   .בקהילהאחרי� טיפוליי� 

  

  )באחוזי� (התפלגות הקשר של הילד ע� איש מקצוע לאחר עזיבת המרכז: 24לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 184 

 29 לא היה קשר ע� איש מקצוע

 37 לשירותי� חברתיי� במחלקהלילד היה קשר ע� גור� 

  34  קשר ע� שירותי� טיפוליי� אחרי�היה לילד 

  

לא מקרי� הקשר רוב הבראה כי מ). 25לוח  ( של הילד ע� איש המקצועתדירות הקשרבדיקת 

על שלוש  30% גבי ל, פגישות ומעלה בחודשיי�מהילדי� דווח על קשר של ארבע 27% גביל. אינטנסיבי

   .תה פגישה אחת בחודשיי�יהיהילדי� מ �43% לו ,פגישות בחודשיי�
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  * )באחוזי� (ילד ע� איש המקצועהתדירות הקשר של : 25לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 89 
 27  פגישות ומעלה בחודשיי�4
 30  פגישות בחודשיי�3

 43 פגישה אחת בחודשיי�
   ע� איש מקצועלגבי ילדי� שהיו בקשר  *
  

 ועל כ� נשאלו העובדי� לגבי המש� , מדד לסוג הקשר הואמהווה א�הקשר ע� איש המקצוע מש� 

היה קשר ע� איש מקצוע בעת  מהילדי� שלישי��שנישל מהלוח עולה). 26לוח  (בעת המעקבהקשר ג� 

  . הכל�בס� ירידה לא גדולה , מהילדי� שהיה לה� קשר מיד לאחר עזיבת המרכז71% לעומת ,המעקב

  

  )באחוזי� ( ע� איש מקצועבעת המעקבהתפלגות הקשר של הילד : 26לוח 

  ילדי�הכל�ס� 
N 184 

 37 לילד אי� קשר ע� איש מקצוע כיו�
 23  רותי� חברתיי� יבמחלקה לשאיש מקצוע לילד יש קשר ע� 
 40 רות טיפול י אחרישלילד יש קשר ע� 

  
עובד ע�  בקשר ע� �23%ו,  בקשר ע� שירות טיפולי בקהילהונמצאמהילדי� ארבעי� אחוזי� 

בעת   שהיה לה� קשר ע� איש מקצועהבי� אל  לשירותי� חברתיי�המחלק מה או פקיד סעדאליסוצי

שירותי� יותר ילדי� הנמצאי� בקשר ע� הקשר ע� פקיד סעד וילדי� הנמצאי� ב פחותיש , המעקב

  .  לשירותי� חברתיי�המחלק מהעובד סוציאליוע� טיפוליי� בקהילה ה

  

רוב ). 27לוח (בעת המעקב היו הילדי� שהגיעו למרכז יכ�  הבדקנו , הילדי�אחרבמסגרת המעקב 

נשארו  6%,  או לסידור חירו�יבית�חו�סידור הוצאו ל 12%, בביתהיו בבית ונשארו ) 81%( הילדי�

  . ביתי�חו�חזרו מסידור  ואחוז אחד יתיב��בסידור חו

  
  )באחוזי� (מקו� שהות� של הילדי� בעת ההפניה ובעת המחקר: 27לוח 

 ילדי� להכ�ס� 
N 143 

 81  נשארו בביתהיו בבית ו
 12 או לסידור חירו�ביתי �חו�הוצאו לסידור היו בבית ו

 6  ונשארו בוביתי�חו�בסידור היו 
 1  וחזרו לביתביתי� חו�סידורהיו ב

  
בקרוב למחצית ?  הפוגע נמצא השאלה המתבקשת היא היכ�,משפחהתו� ה הילדי� שנפגעו בלגבי

 �13% ב, במעט יותר משליש מהמקרי� הפוגע מחו� לבית, )28לוח  ( עדיי� בביתמצא נמהמקרי� הפוגע

  .מאסר/ מהמקרי� הפוגע במעצר�2% וב, מחו� לביתלפעמי� ולפעמי� בבית נמצא מהמקרי� הפוגע 
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  במקרי� שבה� הילד נמצא בבית , היכ� נמצא הפוגע במקרי� של פגיעה בתו� המשפחה: 28לוח 
  )באחוזי�(

 ילדי� הכל�ס� 
N 120 

 48  בבית המשפחה
 13 לפעמי� בבית 

 23 מחו� לבית ללא צו הרחקה
  14  מחו� לבית בצו הרחקה

  2 מאסר/מעצר

  

   ות לשירותים חברתייםמחלקוהמרכז ההגנה  .6

מרכז מהווה שינוי בתחו� הטיפול להקמת מרכז ההגנה בירושלי� והקצאת שתי פקידות סעד קבועות 

לא היה ברור כיצד , בעת תכנו� המרכז .שובי� הסמוכי�יי הרווחה בעיר וביירותשבמשפחות ובילדי� ב

.  לשירותי� חברתיי�ותמחלקבדיוק ישפיע שינוי זה על העבודה של פקידות הסעד ועובדות המשפחה ב

בפרק זה נתעמק בסוגיות הקשורות למערכת היחסי� שבי� המרכז לבי� המחלקות לשירותי� 

  .חברתיי�

  

  ות לשירותים חברתיים מחלקהמשותפת של מרכז ההגנה וה העבודה 6.1

 הפניית ילדי� למרכז . א
 ותמחלקלמרכז יהיו פקידי הסעד ב ת ילדי�ימתכנני מרכז ההגנה שיערו כי המקור המרכזי להפני

 . אחד הגורמי� המרכזיי� להפניית ילדי� למרכז  ה�ותמחלק ה, כפי שראינו,ואכ�. ואנשי המשטרה
  

 ובאיזה , ילדי� למרכזהמחלקולות בהקשר זה היא באילו מקרי� מפני� העובדי� באחת השאלות הע

, 18 אוכלוסיית היעד של המרכז היא קטיני� עד גיל , הפרויקטתכניתעל פי . אופ� מתבצעת ההפניה

באוכלוסיית . סובלי� מעזובה והזנחה קשהאו ש ,שנפגעו מינית ופיזית בתו� המשפחה או מחוצה לה

מתכנני המרכז סברו כי למרכז לא יגיעו ילדי� ללא ליווי .  בני המשפחה שאינ� הפוגעי�מנו ג�נהיעד 

  .של הורה אחד לפחות

  

אחוז גבוה מהמקרי� שהופנו , כ��כמו .ותמחלק עובדי� בידי�עלקרוב לשליש מהילדי� מופני� , כזכור

  .  פגיעות בתו� המשפחהבעקבות ה� תמחלקו עובדי� בידי�עללמרכז 

  

 האוכלוסייה שאמורה להגיע אהי מי, בדר� כלל, ת ברורומחלקיונות עולה כי לעובדי� במתו� הרא

  .למרכז

כשיש פגיעה מחו� , כשהורה בא ע� חשד כלפי הורה שני? מתי אני מפנה למרכז"

אז , שיש משפחות שההורי� מתלבטי� הא� לקיי� חקירה . מפנה לש�קוד�, למשפחה

אני לא מפנה . ההורי� ויעשו אית� את ההכנהאני נעזרת במרכז כדי שה� ידברו ע� 

  ." ..הספר� ביתאז עושי� חקירה ב ,כשלא נית� לנייד את הילד
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  : אחרתהמחלקאיו� ע� עובד בי כפי שעלה בר,או

שאי� . כל המקרי� שיש שיתו� פעולה של אחד ההורי�. זה ברור במה ה� מטפלי�.. ".

   ."..שיתו� פעולה של אחד ההורי� זה מקרה של לשכה

  

 לגבי התאמת מקרה ותמחלקעובדי� בבי� ה הסכמה בי� פקידות הסעד במרכז לאי� עתי�ל ,ע� זאת

  : אמרה עובדת סוציאלית במחלקהכפי ש. לטיפול במרכז

לפני שנה שני . .יש מקרי� שה� מוגדרי� כחריגי� וה� בודקי� א� זה מתאי� לה�..".

מא יאנחנו רצינו להביא את הא. ,י�זוג הגישו תלונות הדדיות על אלימות כלפי הילד�בני

אבל במרכז טענו ששני , וו� שהא� נראתה יותר פרטנרית וחשבנו לגייס אותהילמרכז מכ

  .." .ההורי� חשודי� ולא נית� להביא מקרה כזה

  

הוא לכאורה ה� מתאימי�  המרכז למרות שידי�עלאחד ההסברי� לכ� שישנ� מקרי� שנדחי� 

מי שקובע א� מקרה . צוות של אנשי מקצוע וההחלטות ה� משותפותבמרכז ה� חלק מפקידות הסעד ש

אומרת עובדת . מתאי� למרכז הוא הצוות הכולל ג� אנשי מקצוע אחרי� שיש להתחשב בדעת�

  : במחלקה

הרבה פעמי� מוותרות על . ה� לא עובדות בחלל ריק יש שותפי� וההחלטות ה� במשות�"

 הקושי שלי .ייה של מקרי� שמגיעי� למרכזג� לגבי דח. דברי� בשל עבודה ע� שותפי�

אנחנו מוכנות לקבל את הילדי� אבל השותפות 'הוא שפקידות סעד במרכז אומרות 

וכדאי , ה� טוענות שיש הסתה וזה לא מתאי� למרכז. לא מוכנות) נוער/חוקרת ילדי�(

 כ� שפקידת סעד במרכז צריכה להתמודד ע� .'הספר� ביתיחקרו בלשכה או ישהמקרי� 

  ."שותפות שלה בלשכותה

  

למרות שעל פניו נראה ,  מחליטי� לא להפנות מקרי� למרכזותמחלקישנ� מקרי� בה� פקידי הסעד ב

  : כפי שציינה אחת מפקידות הסעד .שהמקרה יכול להתאי�

לא מפנה . אני מאוד גוררת מקרי� שאני מפנה לש�, מבחינת רצו� שלי להפנות מקרי�"

  " .מתו� בחירה, הרבה מקרי�

מדובר במשפחות המוכרות לעובד והוא מעדי� לטפל במשפחה הפניה היא ש�לאי אחת הסיבות שצוינה

  :איו� הבאיכפי שהדבר התבטא בר. בעצמו

אבל א� יש אירוע חריג שמחייב . מקרי� מוכרי� אני לא מבזרת אפילו לעובדי� פה"

  " ...חקירת משטרה אז אשלח

  :  כפי שציינה עובדת אחרת,או

אני אעדי� לטפל במשפחה מוכרת בעצמי אבל את החקירה אעדי� שה� ,  כלליבאופ�"...

  ..." יעשו



 29

  :היו פקידות סעד שהסבירו שההפניה למרכז נעשית רק כדי לבצע את החקירה במרכז

תי מקרי� לתחנת המשטרה וה� הציעו להפנות למרכז את הדיווח יהרבה פעמי� הפנ..". 

פקידות הסעד במרכז לא היו . גיעו אלי וזהותוצאות החקירה ה, וש� נעשתה החקירה

 .." .המקו� שימש כמקו� לחקירה. מעורבות
  

   במהל� ההתערבות במרכזותמחלקהקשר בי� עובדי המרכז לעובדי ה .ב

 מהמקרי� שהגיעו �11%ב.  מתבצע בדר� כלל בטלפו� או באמצעות פקסהמחלקהקשר בי� המרכז ל

�רביש צור� בהתייעצות בה� יש מקרי� , בנוס�. המחלקמה עובד ידי�עלהילד והמשפחה לוו , למרכז

  :ותמחלקכפי שהסבירה מנהלת אחת ה.  מוזמ� לפגישה במרכזההמחלקית ועובד ממקצוע

זהו . הקשר הוא לפי הצור�. אי� לקשר מסגרת קבועה של פגישה חודשית או משהו כזה..".

  ." פקס וג� מגיעי� לש�, קשר טלפוני

  : ותמחלקאחרת באחת ה כפי שציינה עובדת ,או

 " . מאוד רחוקותעתי�אני מגיעה למרכז ל. הקשר בעיקר טלפוני"
  

.  היא זמינות העובדי� במרכזותמחלקאחת הסוגיות העולות בהקשר זה של הקשר בי� המרכז ל

חוסר הזמינות מתבטא ה� .  במרכזאנשי הצוות התלוננו על חוסר הזמינות של תמחלקוהעובדי� ב

. וה� בשעות העבודה המוגבלות של פקידות הסעד במקו�, ועטות יחסית של המרכזבשעות הפתיחה המ

  :איו�יכפי שתואר בר

לפעמי� צרי� חקירה . לפעמי� אי� חוקר וצרי� לחכות יומיי�. לא פתוחי� כל הזמ�..."

  ." דחופה

  :  כפי שציינה מרואיינת אחרת,או

א נמצאת ופע� חוקרת שפקידת סעד ל, קורה שה� אומרי�. ה� לא מספיק זמיני�"

  ." ..ילדי� לא נמצאת

  : או

 ימי� 4. תה לי בעיה לתפוס אות� בטלפו� אחד ולקח לי כמה ימי� עד שתפסתי אות�יהי"

  ."חיפשתי אות� עד ששלחתי פקס אליה�

  : או

זה היה . ערבי� וחגי�, אחר הצהריי�, הייתי שמחה אילו במרכז היו עובדי� יותר שעות"

  ."מאוד עוזר לי

  

 ותמחלק מהילדי� המטופלי� במרכז ה� ילדי� של משפחות המוכרות ב57%, י שצוי� לעילכפ

 המכיר המחלקעשה בשיתו� העובד ביהציפייה היא שהטיפול במקרי� מוכרי� י. לשירותי� חברתיי�

 ואיסו� האינפורמציה על ;נית� לקבל מידע מאיש מקצוע המכיר את הילדכ� שהרי , את המשפחה

.  יותרי� פשוט, ולמשפחההמחלקל, קבלת ההחלטות והתאמת ההמלצות לקהילההילד ומשפחתו ו

  : כפי שציינה עובדת אחרת
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וו� שיש לנו אינפורמציה על ייותר קל לה� במרכז לטפל במקרי� מוכרי� לנו מכ"

   ..".יש פרטנר שמכיר את המשפחה, המשפחה

  

כרות ירבות� במקרה בהתא� לה יש הבדל במעוותמחלקמתו� הראיונות עולה כי מבחינת העובדי� ב

. מעורבות העובדי� תהיה כמוב� גדולה יותר א� מדובר במשפחות המוכרות לה�. המחלקהמשפחה ב

  :ותמחלקכפי שתיארה אחת ממנהלות ה

זה טבעי שיותר ילוו את , זה לא מכוו�, במקרי� שהמשפחה מוכרת יותר צמודי�..."

 ..".התהלי� במרכז
  

העובדי� במרכז נשאלו כמה : יי� במרכזמקצוע�רבשלב הדיוני� הות במחלקשיתו� העובדי� מה

על . יי� התקיימו על כל ילד ומי היו השותפי� מהמרכז ומחו� למרכז בדיוני� הללומקצוע�רבדיוני� 

לדיוני� הללו ג� נית� להזמי� . מתקיימי� במרכז דיוני� כמעט לגבי כל ילד המגיע לטיפול, פי הנתוני�

התקיי� לפחות )  ילדי�455(ות מחלקב מהילדי� המוכרי� 94%לגבי . הקהילהגורמי� רלוונטיי� מ

  . התקיימו שלושה)  ילדי�52 (11%  ולגבי,התקיימו שני דיוני�)  ילדי�148 (31%לגבי , דיו� אחד

  

 מהמקרי� המוכרי� עליה� היה �7% רק בהמחלקהוזמנו עובדי� מה) 29לוח (לדיו� הראשו� בילד 

לדיו� .  מהמקרי� המוכרי� עליה� התקיי� דיו��9% רק בהמחלקהוזמנו עובדי� מהלדיו� הנוס� . דיו�

 שותפי� בדר� � אינותמחלקהעובדי� מה, כלומר.  מהמקרי��69%  בהמחלקנוס� הוזמנו עובדי� מה

 ברוב המקרי� ,כאשר יש דיו� שלישי על ילד, אול�. כלל בדיו� הראשו� במרכז על ילד שה� מכירי�

ברור כי דיו� נוס� מעיד על קושי או מורכבות .  המכירי� את הילד יוזמנו לדיו�המחלקהעובדי� מה

 המכיר את הילד המחלקהמקרה וייתכ� שאז רואי� במרכז את החשיבות של השתתפות גור� ב

  .לגבי הילדי� המוכרי�מעטי� ה השתתפו בדיוני� מחלקעובדי� מה, הכל�בס�. ומשפחתו

  

    לדיוני� במרכזהוזמנו המחלקעובדי� מה ואחוז המקרי� בה� מספר הדיוני� על הילדי�: 29לוח 
מספר הילדי� המוכרי� עליה�   

  מתקיי� דיו�
אחוז המקרי� בה� מוזמ� עובד 

  ה לדיו�מחלקמה
  7  455  ראשו�דיו� 

  9  148  שנידיו� 

  69  52  שלישי ואיל�דיו� 

  

ו לגבי כל ילד שעליו העובדי� במרכז נשאל: ה בשלב קבלת ההחלטותמחלקמעורבות העובדי� מה

כולל (הא� היו גורמי� נוספי� שהיו שותפי� בקבלת ההחלטות לגבי המקרה , מולא שאלו�

, המחלק מהמקרי� שבה� הילד מוכר ב�35%ברק מתו� הנתוני� עולה כי ). התייעצויות טלפוניות

  .  בקבלת ההחלטותה שותפהמחלק מהתהעובד

  

מתקיימת , ותמחלקי� במרכז ואינ� מוכרי� בהמקרי� המטופלתו�  מ�12%חשוב לציי� כי ב

 שלישי��שני (במשפחהבפגיעות רוב �פי�עלבמקרי� הללו מדובר . ותמחלקהתייעצות ע� עובדי� ב

  .ה להמש� טיפולמחלק מקרי� שיש כוונה להפנות� להייתכ� שאל). מהמקרי�
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בות במרכז הוא  הקשר במהל� ההתערר� כללמתו� הראיונות ע� פקידות הסעד במרכז עולה כי בד

מועברות ג� להמש� טיפול  המחלקכאשר משפחה מופנית ל). לא התייעצות(לצורכי דיווח ועדכו� 

  :כפי שהסבירה פקידת הסעד במרכז. המלצות המרכז

ע� , תקופה שהמשפחה מטופלת אצלנו יש עדכו� של הלשכה באמצעות טלפוני�ב.. ".

יש מקרי�  ...הפניה ללשכה ע� המלצותדיווח על מה שקורה ובסו� יש , אותו גור� שהפנה

יתה התנגדות ללשכה אז יא� ה. שאז יש פגישה אישית, מורכבי� שה� היוצאי� מהכלל

ית יכול מקצוע�רבא� היה צור� בהתייעצות . מפגש משות� בסו� התהלי� ע� המשפחה

  ..."להיות שיוזמנו נציגי� מלשכה

בילדי�  אות� מספיק בכל הנוגע לטיפוללא מערבי� עובדי המרכז  טועני� שותמחלקהעובדי� ב

כפי שהדבר בא לידי ביטוי , חלק מהעובדי� א� הביעו כעס על כ�. ולקבלת ההחלטות ,ובמשפחות

  : בראיונות

. המרכז צרי� לסייע לעבודה שלנו וא� אנחנו לא חלק מקבלת ההחלטות אז זה לא נכו�"

. שיתו� הפעולה הוא לא אמיתי ...כ� להלביש עלינו שוב�זה לא נכו� להוריד מאיתנו ואחר

לא  ...אי� רציפות בקשר אית� וזה מאוד מפריע לי... ה� לא משתפי� לאור� כל התהלי�

להתייעצויות שעושי� במרכז ויש בזה משהו שאותי  לא הגענו, היתה מעורבות אמיתית

 שולחי� אלינו את המקרה כ��רזה מחייב אינטנסיביות ואיפה אנחנו ואח... מקומ�

  " .חזרה

  : כפי שציינה פקידת סעד אחרת,או

  ."..במקרי� שאני מכירה את המשפחה אני רוצה להיות מעורבת עד הסו�"

ציינה כי במקרי� מוכרי� היא זו שמקבלת את ההחלטות למרות שהמקרה מטופל המרואיינות אחת 

  :במרכז

 לא ,א� לא מוכרת. א� זו משפחה שמוכרת אצלי אני מגיעה יחד אית� אני מעורבת "

במקרי� מוכרי� . ..ומפני� אלי את התוצאות, מתערבת וה� עושי� את העבודה שלה�

   ."..אני בדר� כלל זו שמחליטה על המלצות, שאני מעורבת

היו פקידות סעד .  מהמקרי��7% מוזמני� לדיו� ראשו� על ילד רק בותמחלקהעובדי� מה, כזכור

יותר ה� הרגישו שהדבר מאיי� על העובדי� שטענו שבמקרי� שה� רצו להיות מעורבות ות מחלקמה

  :רכז ולא מתקבל כדבר רצוי או טבעיבמ

אבל זה לא תמיד , משפחה אני רוצה להיות מעורבת עד הסו�הבמקרי� שאני מכירה את "

ה� מרגישי� שאני לוקחת את . צרי� לדבר על זה. זה לא עובר חלק. נקלט בעי� טובה ש�

  ".מקומ�

 ות שקשה להשיג את עובדהות הימחלקר עירוב� של פקידות הסעד באחד ההסברי� שהועלו לחוס

  : ע� עובדת המרכזאיו� הבאיכפי שהדבר בא לידי ביטוי בר. ה ועל כ� הנטייה היא לא לערב�מחלקה

מרוב שה� לא . קשה להשיג את פקידי סעד בלשכות ולפעמי� לא מנסי�. יש שני צדדי� "

  " .נגישי� אפילו לא מנסי�
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ה� ,  נוח לא להיות מעורבותעתי�ות למחלקשג� לפקידות הסעד בפקידות הסעד במרכז טענו , מנגד

  .  עמוסות והיו רוצות שחלק מהמקרי� יטופלו במרכז

 סעד ייש פקיד. .ני�ימתעני,  באי�� סעד שחשוב לה� ואז ה� מאוד מעורבי� ייש פקיד"

אלו שני .  נוח לה�ה� לא מתענייני� ואז שמקבלי� המלצות בסו� זה לא, שזה נוח לה�

  " .צדדי�

  : איו� אחרי כפי שעלה בר,או

 .יש משהו מאוד נוח לפקידות הסעד שבמקו� אחר מתנהל כל הסיפור ואני לא מטפל בזה"

יש משהו מאוד . לא צרי� לח�, מרכז הגנה נתפס כמשהו שמקל. ה� רוצי� שיקלו עליה�

פקידות הסעד [ ג� ה�. אוד נוחזה מ. הכל כיבוי שרפות. העבודה בשדה מאוד מטורפת. נוח

  ".'אני רוצה להיות מעורבת' לא מרימות טלפו� ואומרות ]בלשכות

  
,  ע� פקידת הסעד במרכז היאה� וותמחלקע� פקידי הסעד ב ה�נקודה מעניינת שעלתה בראיונות 

הרי , מקרי� המוכרי� לה�באינ� מעורבי� מספיק ה�  בדר� כלל טענו כי ותמחלק שהעובדי� בא�ש

לבצע את הטיפול של פקיד הסעד ולהגיע ע� המשפחה למרכז מתבקשי�  ותמחלק העובדי� מהתי�על

  :ארה פקידת הסעד במרכזיכפי שת. יחד ע� חוקר הילדי� במרכז

באה ויחד ע� חוקר ,  או פקידת סעדת סוציאליתעובד  אז עסוקה במרכז שפקידת סעד .כ"

  ."עושה את התהלי�

  : המחלק ה כפי שתיארה אחת ממנהלות, או

זה . ..יש משהו דינמי בקשר שלנו אית�. לפעמי� מתייעצי� טלפונית ולפעמי� בפקסי�".

  ." ..ה� כמו שלוחה שלנו. עובדת מהלשכה לפעמי� יושבת ש�.  זה ביחד,לא ה� ואנחנו

  
מתבקשי� להגיע למרכז ולהחלי� את פקיד מהמחלקה יש מקרי� שבה� פקידי הסעד , זאת ועוד

  :איו� אחריכפי שתואר בר. ת שמדובר במקרי� שה� אינ� מכירי�למרו, הסעד ש�

ואז ה� ביקשו שאני אגיע למקרי� שלא קשורי� , היו מצבי� שלא היו ש� פקידות סעד"

  .." .בדר� כלל דר� המדריכה. פשוט התקשרו אלי. אלי

  :או

  ..".כמה פעמי� התבקשתי למלא את תפקיד פקידת הסעד כי שתיה� לא נמצאות" 

  
 וא� ותמחלק כי פקידות הסעד במרכז מודעות לכ� שישנה בעיה בדר� העבודה של המרכז ע� הנראה

  : כפי שהסבירה אחת מפקידות הסעד במרכז.  לפתור בעיות מסוג זהאי�תה חשיבה יהי

מה , עשינו לא מזמ� מפגשי� ע� פקידי הסעד מלשכות כדי לחשוב אי� לעבוד יחד"

: היו דברי� שאנחנו משני� בהתא�.  ג� לה� ג� לנוהבהרנו דברי�. אי� לייעל, ציפיות

מה . כ��לא� משפחה הולכת אחר. הקשר בזמ� שמקרה מטופל צרי� להיות יותר משהיה

עכשיו אנחנו . הקשר לא היה מספיק כשהמקרה היה מטופל פה. קורה ע� ההמלצות שלנו

מוכרי� וג� הקשר היה לפני ואחרי ולא במהל� הטיפול ג� לגבי מקרי� . מחזקי� אותו

  ".לגבי מקרי� לא מוכרי�
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הביעו את חוסר שביעות רצונ� מכ� שלא מערבי� אות� מספיק ות מחלקבלמרות שרוב העובדי� 

  :ה� הביעו שביעות רצו� מהקשר ברמה האישית, בתהלי� ההתערבות במרכז

ה� נחמדי� ואווירה מאוד , אני מרגישה ש� כמו בבית, הקשר שלי אית� מאוד טוב. "..

   ".הטוב

  :או

  ".הכל ה� אנשי� מאוד נחמדי��בס�..". 

  

, אחת הסוגיות המרכזיות שעלתה בכל הראיונות: ות בגיבוש ההמלצותמחלקמעורבות העובדי� מה

מעבירות פקידות הסעד במרכז בסו� הטיפול .  המרכזידי�עלההמלצות הניתנות בנושא תה יהי

מבחינת שני . סתיימת עבודת המרכז מכ�וב, ותמחלקהמלצות להמש� טיפול בילד ובמשפחתו ל

מבחינת פקידת הסעד . חלק זה מהווה בעיה, ותמחלקפקידות הסעד במרכז והעובדי� ב, הצדדי�

תה י כ� שאי� היא יודעת מה הי,שלהמלצות המרכז אי� סטטוס מחייב, במרכז הקושי טמו� בכ�

  . יבוש ההמלצות יש בעיה ע� שלב גותמחלקג� מבחינת העובדי� ב .ההתייחסות להמלצותיה

  

כפי שהדבר בא לידי ביטוי במספר . העובדי� מוחי� על כ� שאינ� מעורבי� כלל בשלב זה, ראשית

  :ראיונות

  ..."אולי כדאי לחשוב על יותר שיתו� בגיבוש המלצות ע� מי שמכיר את הקהילה. "..

  : המחלק מתארת אחת ממנהלות ה כפי, או

מקצועית זה נכו� . בי� המלצות מבלי לשת�ואז למה כות, מרכז ההגנה כותב המלצות"

אבל לאחרונה , על פי הנהלי� צרי� לעשות ביחד. ..בשותפות, להזמי� עובד שיעשה ביחד

אולי ה� , מקבלי� את ההמלצות בכתב וזה לא צרי� להיות כ�. זה לא עובד ככה

מדוע לא הוזמ� לחשוב ביחד ורק מקבלי� , עובד מקבל המלצות וכועס. ..עמוסי�

  ." ..ראותהו

  

א� ,  ההמלצות של המרכז אינ� ישימותעתי�של,  טועני�ותמחלקהעובדי� ב. תוכ� ההמלצות, שנית

 שההמלצות אינ� מתחשבות בסדרי עדיפויות של מפניא� , בשל חוסר התאמה למה שקיי� בקהילה

  : כפי שהדבר עלה בראיונות הבאי�. וא� בשל תחושה שההמלצות אינ� מתאימות למשפחה, המחלקה

, בגלל שה� מנותקי� מהקהילה לפעמי� ההמלצות שלה� ממש לא רלוונטיות לקהילה"

, הלדוגמ... היו כמה סיכומי חקירה שקראתי וזה היה ממש לא ישי�. לא ישימות בקהילה

שירותי� שלגביה� יש לנו סדרי עדיפויות , המליצו על שירותי� שלא קיימי� בקהילה

המלצות ,  או שאי� לנו תקציב,)קבל אות� מעני�יש עוד ילדי� שמועמדי� ל, כלומר(

  .." .נת� בהתא� לאפשרויות שיש במקו�יצריכות לה

  : מסבירה עובדת אחרת

יש בלשכה מגבלות ( יש יתרו� שפקידות הסעד ש� יודעות אי� מתנהלת לשכה ,מצד אחד" 

שבראש  ה� נותני� המלצות ומה , מצד שני.)של תקציב וישנ� ג� סדרי עדיפויות פנימיי�

  ." יות שלה� זה לא כמו בראש סדר העדיפויות שלנווהעדיפ סדר
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  :מתארת עובדת אחרת

אני לא מצפה שיתנו . יש לה� המלצות לפעמי� פושרות שלא נית� לייש� אות� "

ה� רואי� מה . יודעי� כמו פקידי סעד בקהילה כי ה� לא יכולי� כי ה� לא, המלצות

  ." לצות מעבר להמש� טיפול כ� או לאה� לא יכולי� לתת המ. שחקירה העלתה

  :איו� אחרי כפי שתואר בר,או

 בני ידי�על הספר�ביתמקרה של אונס של ילד ב,  מסוי�הספר�ביתמקרה שעבר אלינו מ..".

, כ��ואחר. הזמינו משפחה ועשו התערבות קצרת מועד, במרכז חקרו את המקרה. נוער

יכול . מרו לנו לפני כ� שהמקרה קיי�לא א. אנחנו קיבלנו מהמרכז את הסיכו� על המקרה

אבל כפי שהדברי� התנהלו לא הרגשתי חלק מהטיפול , זה לא ברור, להיות שדיווחו לנו

המלצות לא מתאימות שלא רואות את כל , הגיעו המלצות מהמרכז. במשפחה

  "...המשפחה

  

המלצות שהעובדי� אינ� מעורבי� בשלב קבלת ההחלטות ורק מקבלי� את ה, נראה כי העובדה

כפי שהסבירה אחת .  על התייחסות� לתוכ� ההמלצותה אות� ומשפיעמתמקומ, בטלפו� או במכתב

  : המחלקממנהלות ה

אז , אבל עכשיו א� זה נראה לו. א� עובדי� היו שותפי� לגבי החלטות היו מנסי� את זה"

יה הפנ. מי ה� שיגידו לי, אז הוא אומר לא נראה לי,  את ההמלצות וא� לאהוא מימש

  ".כמו שהייתי מצפה, חזרה ללשכה זה בטלפו� ובמכתב ולא הזמנה למרכז

  : המחלקאחת מפקידות הסעד שרואיינו התייחסה ג� לאופ� העברת ההמלצות ל

אני מקבלת סיכו� כללי לפעמי� . לפעמי� לא ברור לי הדינמיקה של מה קרה במרכז"...

טופס שנוח . ..� משהו יותר מובנהצרי... ה� מעבירות רק סיכו�... זה מספק ולפעמי� לא

  ..."לקרוא אותו

  

.  לאחר סיו� הטיפולותמחלקנושא נוס� שעלה ונבדק היה סוג הקשר בי� עובדי המרכז לעובדי ה

. ותמחלק הופנו ל מה�70%כאשר  , מהילדי� שטופלו במרכז הופנו להמש� טיפול75%, כזכור

 כי טענו �ה, כפי שצוי� לעיל. ד ומשפחתוהעובדי� במרכז העלו את הצור� שלה� במעקב אחרי היל

 .המחלקהמקרה עבר לטיפול הלאחר ש �הילד שהיו בטיפולע� אינ� יודעי� מה קרה ע� המשפחה או 

אחת מפקידות  .לא נעשה תהלי� של למידה והסקת מסקנות כדי לשפר את עבודת�המשמעות היא ש

  : מתארתהסעד במרכז

זה יותר . א היה משוב של מה קורה ע� הילדניתנו המלצות בסיו� הטיפול במרכז ול"

אני לא צריכה את . ללמוד הא� הדברי� שאני ממליצה רלוונטיי�. לתחושה האישית שלי

  ".אבל לגבי המקרי� הבאי�, זה לגבי המקרה

  :ארה עובדת אחרתי כפי שת,או

תה בהתחלה מחשבה שנעשה מעקב יהי. הייתי רוצה לקבל משוב על מה שקורה אחרי"

. התירו� היה שאי� זמ�.  הרגשתי בנוח כי זה כאילו לבדוק את עבודת הלשכהאבל לא

 בחצי שנה ,למשל. כ� אי� אפשר היה לעשות את זה שונה� במעקב נית� לראות אחר
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הסתבר . 'הורי� מכי� ילדי� מוכי�'ראשונה פנתה אלינו מישהי ממרכז שמטפל בתכנית 

לא . הופנו אחרי�.. .התלא הופנתכנית הזאת לשהמלצנו ללשכה להפנות א� משפחה ש

השאלה  זה מבליט את. רוש שלנו ושלה� של משפחות שזה יעזור לה�יתה הלימה בפיהי

  " .מה קורה ע� המשפחות וההמלצות שלנו

  :ותמחלק כפי שציינה אחת ממנהלות ה,או

, א� היו עושי� יו� שמזמיני� את הלשכה ושומעי� משוב מאיתנו והפו� זה היה עוזר"

  ".שתדלי� לחזור אליה� ולדווח אבל אני חושבת שתמיד יש מה לשפראנחנו מ

  

בחינת העבודה . ותמחלקהגדרת תפקידי� וחלוקת עבודה בי� פקידי הסעד במרכז לעובדי ה

כי הגדרת התפקידי� ות בצמתי� השוני� מלמדת מחלקהמשותפת של פקידי הסעד במרכז ועובדי ה

 ותמחלקהעובדי� ב. ות לא תמיד ברורותמחלקבדי� בוחלוקת העבודה בי� פקידי הסעד במרכז לעו

 ריאיו�כפי שהדבר בא לידי ביטוי ב.  ומה אמור להתבצע במרכז, תפקיד המרכזויודעי� באופ� כללי מה

  :הבא

אנחנו שולחי� ילדי� ומשפחות וה� . תחומי האחריות של הלשכה והמרכז מאוד ברורי�"

  ..."חוקרי�

. לא לגמרי ברורי�,  וחלוקת התפקידי� ביניה� במקרי� שוני�,האחריות של כל צד,  ע� זאת,אול�

  :כפי שציינה פקידת הסעד במרכז

זה משהו שלאט לאט , מה האחריות,  לא תמיד ברור מה התפקיד.אנחנו מקו� חדש..."

  ..." לא תמיד זה ברור. הול� ומתבהר

  : ע� פקידת סעד אחרת במרכזריאיו� ב,או

מפני� אלינו מקרה חירו� כשאני ,  מה אני אמורה לעשותהלשכות לא מספיק מבינות.. ".

   ..."יוצר ציפיותוזה לא מענה חרומי 

  : ותמחלקהדבר בא לידי ביטוי ג� בראיונות ע� העובדי� ב

כמה משקל יש לי . יתה מלחמת גירושי�ילדעתי זו לא ה. לא ברור לי מדוע התקשרו אלי..."

הא� ה� תמיד . שקל יש לחוות הדעת שליכמה מ? לברר מידע. לא ברור לי. במקרה כזה

לא מכירה מספיק את המרכז ולא ברור לי מה השוני בינ� לבי�  ...חוקרי� בכל מקרה

  " ...העבודה שלה� לא ברורה לי. ..גורמי� אחרי�

  : אחרתהמחלק כפי שתיארה עובדת מ,או

 איזשהו אי�. לא מספיק מוגדרי�. תחומי האחריות לא מוגדרי� בצורה מאוד ספציפית "

. זה לא מוגדר ברור. נוהל ברור שמפה מתחילה עבודת המרכז ומפה נמשכת עבודת הלשכה

  .." .לפעמי� ההתערבות שלה� במקרה כזה יותר גדולה ולפעמי� פחות במקרה אחר

כפי שהדבר . ג� לפקידות הסעד במרכזחלוקת התפקידי� לא ברורה  מרגישי� שותמחלקהעובדי� ב

  :ראיונותבא לידי ביטוי באחד ה

 ג� לא עתי�ייתכ� שהסיבה שלי לא ברור לגמרי תחומי האחריות היא בחלקה כי לה� ל"

 ..."ברור א� זה בתחו� אחריות�
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שלעובדי� , ייתכ� שהסיבה לכ� שהגדרת התפקידי� וחלוקת העבודה אינה כה ברורה נעוצה בכ�

א� אינ� , ו של המרכז ה� מודעי� לקיומ. אי� מספיק מידע על עבודת המרכז ותפקידוותמחלקב

  : כפי שציינה אחת המרואיינות. בויודעי� מספיק על העבודה הנעשית 

 הרבה כדי שאדע לומר כ��כלקרית היא שאני לא נעזרת בה� יייתכ� שהסיבה הע"...

  ." ..שאדע לעשות את האבחנה באופ� ברור, בדיוק מה תחומי האחריות

  : אחרתהמחלק כפי שציינה עובדת מ,או

יודעת הרבה על עבודת המרכז ואולי נכו� לפתוח את זה שנקבל מידע בצורה לא ..".

  ..." הייתי רוצה ללמוד. מסוימת

  :המחלק כפי שהסבירה אחת ממנהלות ה,או

ה� לא בטוח יודעי� ואולי מש� , בלשכה, אבל בשטח, הכללי� הועברו לפקידי הסעד."..

  ..."הכעסי� מצד פקיד סעד בלשכה

  

  מחלקותל המרכז על העבודה בהשפעת קיומו ש 6.2

 השפעת קיומו של אתנבח� , ותמחלקלאחר שבחנו את העבודה המשותפת בי� עובדי המרכז לעובדי ה

 את יתרונות קיומו של ותמחלקבהקשר זה נעמוד על תפיסת העובדי� ב. ותמחלקהמרכז על העבודה ב

 משק� את תחושת� חלק זה. תמחלקוהמרכז ואת ההשפעה של קיו� המרכז על עומס העבודה ב

  .  לידי ביטוי בראיונותהקטיבית של העובדי� כפי שהיא באיהסובי

   

  המחלקות לשירותי� חברתיי�עבור ביתרונות קיומו של המרכז  .א

ה� מצייני� .  עולה כי ה� מזהי� יתרונות רבי� בקיומו של המרכזותמחלקמהראיונות ע� העובדי� ב

את תפקידו של המרכז בקיצור , שנבנה ומותא� לילדי�את היתרונות הפיזיי� של המרכז כמקו� 

ואת ,  אחתגג�קורתיי� של צוות היושב תחת מקצוע�רבאת הדיוני� ה, מש� החקירה ושיפורה

  : כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות. סכו� בטלטול הקורב� בי� גופי� שוני�יהח

   ".זה מאוד נוח. ות הכלמאוד נוח שיש ש� חוקרת ילדי� ונוער ובמכה אחת אפשר לעש."..

  : או

מבחינת אווירה . הלוואי עלינו מבנה כזה. במבנה, באווירה, כילד יש משהו נעי� במרכז"

  ." ..זה נמצא וקיי�, נעימה קיי� במרכז

  : או

המקו� שנראה כמו מרכז . בעיקר ילדי�. משחרר את המשפחות מלהגיע למשטרה"...

ת של פקיד י�ג� הפִנ. ולית עושה את ההבדלטיפולי וחוקרי� באי� ע� אוריינטציה טיפ

ת הזו י�יש משהו בפִנ. עוד טלפו� ועוד טלפו�, כא� לפקיד הסעד יש עומס. הסעד ש� עוזרת

  " .שללא ספק עושה את זה טוב יותר

  :או

יש ייחודיות , ממוקצעת יותר, המרכז תר� בכ� שהוא עשה את העבודה ממוקדת יותר.".. 

בדיקת הקשרי� ע� ,  סעד שהמומחיות שלו היא דיבוב ילדי�לתפקיד שיצרנו של פקיד
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או שהפגיעה היא חלק מכל החיי� , עד כמה הוא באמת נפגע, עד כמה הילד מוג�, המשפחה

א� , מת� הנחיות להורי� מה לעשות ע� הילד, מת� טיפול ראשוני למשפחה, במשפחה

 ..."יחס לילד עצמויהתוג� אי� ל, חס לילדיאי� להתי, מדובר על פגיעה מחו� למשפחה
  

  :  מצייני� את העבודה הטובה והמקצועית הנעשית במקו�ותמחלק חלק מהעובדי� ב,כ��כמו

, ה שלה�ילראות את הראי. נהנית להתייע� אית�, אני רואה בה� גו� מאוד מקצועי "

  " .עושי� עבודה יסודית, מאורגני�. החשיבה שלה� של המקרי�

  : או

בפעמי� שאני תפקדתי ש� . אה שכל אחד יודע מה תפקידומבחינת עבודת הצוות נר"

  " .כפקידת סעד היה שיתו� פעולה מלא אנשי� ש� סייעו לי והציעו את עזרת�

  : או

, אפשר להתייע�... מאוד מקצועיי� ונעי� לעבוד מול�.  התרשמתי מהמקו�הכל�ס�ב"

יעו את התשובות שלה� השב. מקבלי� כל שאלה ובקשה כסבירה ולא צרי� להתנצל

   ".רצוני

  : כפי שסיפרה אחת העובדות,או

היה . המרכז עשה עבודה מאוד יפה, משפחות שפנו בעצמ� על תקיפות בתו� המשפחה "...

המקרה התחיל אצלנו .  פגע באחותו מינית והא� באה וספרה בלשכה12מקרה שאח ב� 

המרכז . גרושי�ההורי� .  האבידי�עלהא� חששה שהאח עצמו נפגע . ואנחנו הפנינו למרכז

ה� תיאמו , המרכז הפנה את המשפחה לטיפול. הילד לא שית� פעולה�האח. עבד ע� הא�

עשו עבודה מאוד . הילד מקבל התייחסות מה שלא היה לפני כ�. העניי� נרגע. את הכל

הטיפול שלה� מאוד עזר . אלינו המשפחה הגיעה למעקב. בדקו למי כדאי להפנות, יסודית

  " .לנו

  :או

 ידי�עלבמקרה של ילד שנפגע מינית , הלדוגמ. י� מסוימי� ה� נתפסי� כאכפתיי�במקר"

התקשרה כל יו� כמעט וביקשה שנטפל בילד ובגלל ) פקידת הסעד מהמרכז(היא . ב� שכ�

  ..." זה למרות שלא היה לנו עובד פנוי הוצאנו מתקציבנו כס� לממ� טיפול לילד

  : או

  ". � בחקירה נכונהבאבחו, מקו� מקצועי בעיני בהערכה" 

  

טווח ע� המשפחות ופקידי � ציינו שהעובדה שבמרכז אי� עבודה ארוכתותמחלקחלק מפקידי הסעד ב

קטיביי� ביחס� ילהיות יותר אוביבמרכז � עובדימאפשרת ל, הסעד ש� אינ� מכירי� את המשפחות

  :ותמחלק אחת ממנהלות הידי�עלכמו שתואר . זוג�לתלונות בי� בני

ילד מספר לאב שהא� מכה אותו והוא פונה ,  תיקי� של הורי� גרושי�יש המו�."..

אנחנו , מאילא מכירי� את הא) מרכז(ה� . ואז אנחנו שולחי� מיד למרכז הגנה, למשטרה

  " . הצדדי�2ש� ה� יחקרו את . 'פחות נקיי�'נוטי� לעבוד ע� הא� ואז אנחנו 
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  : יתרו� בעבודה השונה של המרכזהיו מרואייני� שראו 

  ."..ה� שמי� זרקור על משפחות מסוימות שבעבר לא שמנו אות� בסדר העדיפויות"

  

  : אחת המרואיינות סיכמה את יתרונות המקו� ואמרה

א� אני מסתכלת על ערי� . זה שדרג בדרגה אחת את כל התחו� של ילדי� בסיכו�."..

זה שירות .. .יוזה שירות שבעוד כמה שני� נשאל אי� הסתדרנו בלעד. אחרות זה שיפר לנו

  ."..איכותי ובעיר גדולה יש לזה הצדקה

  

חלק מהעובדי� את מוגבלות העבודה במרכז בו נעשית ציינו ,  מרכז ההגנהשללצד ההכרה ביתרונות 

  :ילד ובמשפחתובשאינה כוללת טיפול , התערבות קצרת מועד

ה עמוקה לא נתקלתי בעבודה רחב. ה� עושי� עבודה מאוד מצומצמת וקצרה ונקודתית "

. ארבע פגישות�שלוש. פקידי הסעד ש� לא עושי� טיפול לאור� תקופה. אבל זה תפקיד�

  ".זה בכלל לא דומה לעבודה שפקיד סעד בלשכה עושה, ה� לא עושי� מעבר

  : או 

כנס למקרה לא פשוט להיות מאוד ממוקד ייש מידה של הקטנת ראש בקטע של לה"

 יש בזה 'כנס ולצאתילה'כשיש חשד לפגיעה ב. ייתיזה מאוד בע. כ� להחזיר ללשכה�ואחר

  " .משהו שהוא לא עבודה סוציאלית בעיני

  

וא� יסיי� את הטיפול בילד ,  הביעו את רצונ� שהמרכז יעשה יותרותמחלקהעובדי� בחלק מ

  :כפי שהדבר בא לידי ביטוי בראיונות הבאי�. ובמשפחתו

ממהרי� . תר ממה שה� עושי�כו לעקוב יוי שימש� הייתי רוצה שיעשו יותר עבודה"

זה היה , א� היו מלווי� יותר זמ�, מבחינת עזרה לקהילה. להפנות משפחות חזרה לקהילה

  " .טוב יותר

  :או

  ..." חבל שאי� ש� מענה נוס� למה שאנחנו נותני�..".

  

   ותמחלקהשפעת מרכז ההגנה על עומס העבודה ב .ב

  .ותמחלק על עבודת פקידי הסעד בפקידת הסעד במרכז מעריכה שקיומו של המרכז מקל

אנחנו . כנס בחירו�יה� לא צריכי� לה. עבודה שלה� באותו רגעהאנחנו מקילי� על  "

תו� חודש . כא� ועכשיו, בדיקה, התערבות. מקילי� על עבודת� בנקודת זמ� מסוימת

  ..."בזה אנחנו מקילי� מאוד, להגיש לשופט חוות דעת

  

הדעות לגבי מידת . הכל קיומו של המרכז מקל על עבודת��י בס� נראה כותמחלקמבחינת העובדי� ב

המקרי� בה� נית� לטפל  חשוב לזכור כי. אבל כול� ציינו שיש הקלה כלשהי, ההקלה היו חלוקות

המקרי�  כל�מהווי� אחוז קט� יחסית מס�) שיתו� פעולה מצד אחד ההורי� לפחות(במרכז 

  :  שהדבר בא לידי ביטוי בראיונותכפי. ותמחלק פקידי הסעד בידי�עלהמטופלי� 
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ברמה שא� יש מקרה שמתאי� . זה קצת הקל טכנית. לי זה קצת נוח שיש מרכז הגנה..".

  " .אני אשלח למרכז הגנה אבל זה לא מהותי

  : או

עזר ולעבור שלב חקירה ישיכולות לה, זהו מרכז קיי� ויש לנו אפשרות לשלוח משפחות"

. י רואה בחיוב וזה שיכולי� להתייע� אית� זה מסייע לנואת זה אנ. בצורה נעימה ונינוחה

, חלק הארי של עבודתנו.  זה לא הקל במקרי� שהילדי� מדווחי� על אלימות,מצד שני

  ".זה מקרי� כאלו, שמוני� אחוז

  :ותמחלק כפי שהסבירה אחת ממנהלות ה,או

ל מנתח זמ� של יש המו� דיווחי� פה וחלק גדו. ..זה הקל אבל לא שינה לנו את החיי� "

. רוב הפניות זה גור� שראה משהו או שמע ואז אי� מה לשלוח. העובדות הול� על דיווחי�

  " .וברוב החקירות אי� לנו פרטנר. א� אי� הורה כפרטנר לא שולחי� למרכז הגנה

  : שוב מחו� לירושלי�י עובדת אחרת ביידי�על כפי שתואר ,או

לא משתמשי� בזה . זו בכל זאת נסיעה. כבלנו זה קצת מור. המרכז יושב בירושלי�"

אי� לנו המו� מקרי� . קשה להגיד הא� זה בגלל מרחק או בגלל מה שה� מייצגי�. הרבה

וזה עיקר . כשזה קורה שהורה מדווח על מה שקורה בבית זה די נדיר. שהורה מדווח

  " .לכ� לא נית� לומר שיש למרכז השפעה דרמטית על הלשכה. השימוש במקו�

  :או

זה נכו� שיש מקו� מקצועי שמבצע חקירות אבל העומס פה . קיומו של מרכז לא השפיע"

הרבה ממקרי� של פגיעה בי� ילדי� . אבל קצת, זה הוריד בכמות המקרי�. הוא נוראי

ה� עושי� עבודה , ה� מורידי� את העומס שאנו שולחי� לש�. מפני� למרכז הגנה

כל , שולחי� לא מעט לש�.  הרבה מקרי�כ��לכאבל בכל זאת יש לנו , יתה לנו בעברישה

כל מקרה נעשית חשיבה א� זה .  ואז א� יש שולחי�עולהפו� תימקרה בודקי� א� יש ש

לפחות , מקרי� אלו מקרי� שבה� אי� שיתו� פעולה של הורההרוב . מתאי� למרכז הגנה

  ".ואז מרכז הגנה לא מטפל בזה, בתחושה

  

ייתכ� שהעבודה במרכז מעמיסה על , שבטווח הארו�, פקידת הסעד במרכז העלתה את הסברה

 המחלקמקרי� שלא היו מוכרי� ב, ותמחלק כי היא מוסיפה מקרי� חדשי� לטיפול הותמחלקה

  . המחלקומופני� ל

לא . משפחות שלא היו מוכרות ואני מפנה ללשכה. מוסיפי� מקרי� טווח הארו�ב"...

אני מנסה לחשוב . לה יותר מאורגנתאני מקווה שאנחנו מעבירי� לה� את החבי. הרבה

  .." .הא� זה לא משפחות שבי� כה וכה היו מגיעות ללשכה

, כולל כאלו שטענו שקיומו של המרכז לא הקל על עבודת�,  שרואיינוותמחלק הכל עובדי, אול�

הסבירה . ותמחלק בגדילה את מספר המשפחות המטופלותמ בהכרח אינהשפעולת המרכז הסכימו 

  :ואיינותזאת אחת המר
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מקרי� שהגיעו למרכז היו צריכי� . אני לא מרגישה שקיומו של המרכז מוסי� מקרי�."..

  ..." לעלות והיו מגיעי� לבסו� ג� כ� ללשכה

  : ותמחלק כפי שציינה אחת ממנהלות ה,או

  ..".וו� שהמקרי� הללו היו מגיעי� בכל מקרהיזה לא יוצר עומס חדש מכ."..

  

 על כ� שקיומו של המרכז הקל במידה כלשהי על עבודת� ותמחלקי� בלצד התחושה שביטאו העובד

 כאשר ה� משווי� מבטאי� כעס ותחלקמ חלק מהעובדי� ב,ותפיסת� החיובית את קיומו של המרכז

נאי העבודה  לבי� ת,כמות המקרי� בה� ה� מטפלי� והדרישות המוטלות עליה�, בי� תנאי עבודת�

   :של פקידות הסעד במרכז

פקידות סעד שעושות . ה� עושי� רק את זה. ש� שתי פקידות סעד בחצי משרהיושבות "

 הספר� בית, אנחנו מתמודדי� ע� קהילה... ש� זה אפילו לא פרומיל ממה שאנחנו עושי�

וה� מדברי� על . אי� ש� טיפול... ולרו� לוועדות החלטה ולכתוב תסקירי� לבתי משפט

�ביג'מה ה. סי�'אי� ניגו, אי� טלפוני�, חהתמחות וזה נחשב מבוקש כי זה מאוד נו�תת

אני גאה . אי� בית משפט אי� תסקיר. עושי� אותו דבר שפה זה פלוס דברי� נוספי�. 'דיל

  ".בתפקיד שלי וש� אי� את זה

   :או

א� . ה� לא עושי� טיפול בילדי�... ה� לא יושבי� על נישה שאנחנו לא יושבי� עליה"...

יש כזה עומס בלשכות ואנחנו קורסי� .  היה מצדיק את זההיה מענה נוס� שה� נותני� זה

  ." ..?וזה מקומ�

  : חסה לנושא והסבירהיינו התיי שרואהמחלקאחת ממנהלות ה

יכולי� להגיד בזה לא בזה כ� ואנחנו מטפלי� ) במרכז(תחושה של עובדי לשכה שה� "

קצועיי� כמו דווקא מ�יש כעסי� מצד העובדי� לפעמי� בשל דברי� קטני� ולאו... בכל

  ..".מראה של מקו�

  : או

 ...טווח�מתמקד בתחו� טיפולי קצר, מביע עמדות,  מקצועי�המרכז גו� שמעורר קנאה "

, יש בזה משהו שרצוי.  מישהו'העלות'זה דר� ל. מאוד נחשב) פקידת סעד במרכז(התפקיד 

בלשכה . עובדי� בזמני�. להבדיל מלשכות. ג� צורה חיצונית של המקו�. שווה, כדאי

. דברי� טכניי�,  כתיבת מכתבי��עובדי� כל הזמ� בלח� ועושי� ג� דברי� לא טיפוליי� 

  ..." ודאי קנאהויש הרבה תסכול וב

   :ה זאת כ�אריתהעירונית פקידת הסעד 

 רוב זמנ� מוקדש לפגיעות מיניות וה� מוצפות �פקידות הסעד במרכז עובדות בלח� רגשי "

ההתעסקות בסטיות . ת לילדי� קטני� וזה מצי� בחרדהפקידות הסעד ה� אמהו. רגשית

 פקידות הסעד בלשכות אומרות שזו ,מצד אחד. באופ� טבעי זה מביא למתח. זה משגע

ה� מרגישות שה� .  במציאות פקידות הסעד במרכז לא מרגישות ככה, מצד שני,עבודה קלה

  ".מתמודדות ע� המקרי� הכי קשי� וזה מה שגור� למתח
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  שפחותמשוב מהמ .7

 המטופלות תה לבחו� את השלכות קיומו ועבודתו של המרכז על המשפחותיאחת ממטרות המחקר הי

 .העובדי� במרכז וה� הסכימו להתראיי�ידי �נבחרו עלש,  אמהות9נערכו ראיונות ע�  לש� כ� .במרכז

    .לא נכללו אמהות לילדי� אשר נפגעו בתו� המשפחה

  

 ציינו כי אמהותה.  ואל הילדי��ו� ואת היחס הנעי� אליהבחו את המקיששרואיינו  אמהותהכל 

  .שליו ואינו מאיי�, נעי�, המקו� עצמו מטופח

א� הייתי . לא מאיי� לא על הילד ולא על ההורה, ד נעי�והמרכז מא, הופתעתי לטובה" 

  ."צריכה להגיע לתחנת משטרה לא בטוח שהייתי עושה את זה

  :  או

, מקו� יפה. ..לג� ויש גננת ומראי� לו עוד חדר ע� משחקי�הוא הרגיש כאילו הוא בא ..".

  .." .מושקע, מסודר

   :או

  ."יש שקט נפשי שהרגיע אותי. ..מקו� שליו, המקו� מאוד מרגיע"

  

שיתו� בעבודת הצוות וב ,בדר� העבודה ע� הילדי�הבאה לביטוי ת ו ציינו את המקצועיהאמהותכל 

עזרו לילדי� להתגבר  ציינו כי העובדי� הפגינו גישה אכפתית ו�ה. הפעולה בי� הגורמי� השוני� במרכז

  : על מבוכה וחרדה

, הילד סיפר לה� הכל. בהתחלה הרגיש נבו�. .יתה תחושה טובה במהל� החקירהילילד ה"

   ."ואחרי הוא אמר לי שהוא שמח שהוא בא, שית� פעולה

  : או

הוא . אותו זה היה כמו קייטנהפינקו , עוגיות, הביאו לו שוקו, המשחקי�. היה לו נחמד"

   ."לא עצוב, הוא יצא שמח מ� השיחה. סעד לבדההסכי� ללכת ע� פקידת 

  : או 

: לכל אחד יש תפקיד. ה� יודעי� מה לעשות, ד מסודר מובנהוהתרשמתי כי המקו� מא"

יש תיאו� . אלת אותי שאלות מסוימות ומנחה אותי מה לומר לשוטרתוסית ש"העו

, נקי, עי� מסודרני� עצמו שהמקו� יחו� מהענ. פקידי� ועבודת צוותוהפרדת ת, בעבודה

 ".לא משאירי� דברי� סת�. לעשות, לעזור, יפה עשה עליי רוש� שמוכני� להקשיב לי

  : או

י� ושאלה שאלות שמעול� לא נשאלתי יהחוקרת במרכז היא מקצועית ומבינה ענ"

�  או פגיעה פיזית חזקה חדהא� זה אלימות שמתמשכת, הא� זה פע� ראשונה. במשטרה

  . ."ד מקצועיתו מא� והיא שאלה שאלות תו� כדי הגשת תלונה . פעמית
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, בגלל שהבת רצתה להתאבד בגלל זה, ג� פניתי שוב, מקצועי, הכל מעולה, הטיפול" 

  ..".בקשתי הפניה למקו� לטיפול בנערות

  

מקו� לאבחו� (פעמית �חד את המרכז כמקו� להתערבות קצרה ות תופסאמהותנראה כי רוב ה

  :את תפקידו בצורה מקצועית ויעילה שמבצע ,)וחקירה

ה� אמורי� לתת לי עזרה . זה לא מקו� טיפולי. ה� עשו את העבודה בצד הטוב ביותר"...

   ."ה� לא אמורי� לטפל בי. להקשיב, ראשונה

  :או

  "...א"המקו� נות� מענה ראשוני ומרגיע כמו מד."..

  

קו� במ, ההתערבות כולל החלק הטיפולי תהלי� כללא נעשה במרכז על כ� ש הצרו האמהותחלק מ

  :להפנות את המשפחה לגורמי� אחרי�

הכי נוח מבחינתי שכל הטיפול כולל  ...היה טוב, א� המרכז היה בנוי להמש� טיפול"...

  ". אחתגג�קורתטיפול המש� היה נעשה תחת 

 
  : למרכזישש ציינו נקודות חולשה שונות האמהות, ע� זאת

אמהות היה קושי חלק מהל ג� ,גורמי� הנמצאי� בקשר ע� המרכזשאר הכמו . זמינות העובדי� �

 :בקביעת פגישות ע� צוות המרכז

שא� צרי� את פקידת הסעד או . הדבר הכי מהותי זה להעלות את הזמינות של המפגש"

סינו לקבוע ני. מרח על חודש אלא מספיק שבועי פעמי� זה לא צרי� לה�4�3את החוקרת ל

 פגישה משולשת ע� החוקרת וע� פקידת דבמיוח, פגישות והיה קשה לקבוע פגישות

  ".הסעד

ולא ) גיל שלוש( לדובב ילדי� קטני� ו שבמרכז לא ידעאחת האמהות ציינה. דיבוב ילדי� קטני� �

 : נעשה מספיק כדי לנסות ולעבוד ע� הילד למרות שלא שית� פעולה

א� יש מגמה של לעזור לילדי� אז לא אומרי� אחרי . ולהתאכזבתי מתוצאות הטיפ"...

ה� יכלו . אפשר כ� להגיע לילדי� קטני�. 'הידיי� שלנו כבולות'פגישה אחת א� לא הול� 

  ."א� לילד אי� כימיה ע� החוקרת אז לעשות משהו אחר. להתאמ� יותר

מעודכנות לגבי התלוננו על כ� שאינ�  אמהותהחלק מ. החוסר במשוב להורי� על המש� החקירה �

 . והשלכותיה על הפוגעתוצאות החקירה 

כי , לא הייתי פונה לש� שוב. ..אני רוצה לדעת מה נהיה, כ��חסר לי שלא חזרו אלי אחר"

  ." ..לא ידוע לי מה עשו ע� התלונה
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יש במקו� . נעביר את הטיפול במקרה הלאה, שמענו: אמרה לי ...בתו� השיחות.".. 

כי הילד . הכל שקר וכזב ...נעביר את כל התהלי� ונטפל בילד הפוגעשוטרת בלי מדי� ו

  .." .אני מאוכזבת מהטיפול. ..הפוגע מסתובב חופשי

  :או

 לא ,שצרי� לקבל טיפולוכי הילד שפגע בו . זה ששיחקו ע� הילד שלי זה פחות חשוב" 

ושאלתי ואפילו כשהתקשרתי לפקידת הסעד , לא יצרו איתי קשר מ� המרכז. קיבל טיפול

על הטיפול בפוגע היא אמרה שהיא העבירה את זה הלאה ואי� לה רשות למסור לי שו� 

   ."מידע

כי  חלק מהאמהות ציינו. המלצות המרכזל לאבחו� והעובדי� הסוציאליי� במחלקההיחס של  �

 אול� לאחר ,ה כמקו� מקצועי ע� מומחיותמחלקבהמטפלי� במשפחות  ידי�עלהמרכז מוצג 

 עובדי� אלה ידי�עלא� האבחו� של המרכז אינו מתאי� למה שאובח� ,  במרכזסיו� ההתערבות

 :מה שיוצר בלבול וכעס אצל ההורי�, לא מקבלי� את אבחו� המרכזה� 

 והעובדת הסוציאלית, נתנה חוות דעת שהילד לא עבר שו� דבר) במרכז(פקידת הסעד ."..

  ..." כאילו הכל שטויותזה נות� הרגשה . אז איזו הרגשה זו. אומרת שיש כ� משהו

ות להמלצות מחלקטענה זו יכולה לעלות בקנה אחד ע� הממצאי� לגבי התייחסות חלק מעובדי ה

התלוננו על האופ� בו מתקבלות , במחלקות לשירותי� חברתיי�העובדי� , כזכור. המרכז

לנטיות של וייתכ� כי ההורי� מרגישי� את האמביו. ההחלטות במרכז ועל תוכ� ההמלצות

   .הדבר עשוי לגרו� לערעור סמכות המרכז בעיני המשפחות המטופלות. עובדי�ה

  

  

  


