שבויים בקשר השתיקה:
כיצד למנוע התעללות בילדים והזנחתם?
צמצום תופעות של התעללות והזנחת ילדים  -מהיעדים של מכון חרוב  -הביא להקמת
המיזם למניעת התעללות בילדים)מהל״ב( | ענת אופיר
מחקרים רחבי היקף מהשנים האחרונות העלו כי אחד מכל
חמישה ילדים בישראל עובר התעללות בידי מבוגר .התעללות בי
לדים יכולה להתרחש בכל מקום ,ללא הבדל מעמד חברתי-כלכלי,
דת או מין .מדובר אם כן בלא פחות ממגיפה חברתית.
בישראל ,כמו במדינות רבות בעולם ,חלה התקדמות בזיהוי ,באיתור
ובטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה .לא זה המצב כשמדובר
במניעה של התופעה .לצערנו ,עדיין אין בנמצא מספיק ידע ,תוכניות
או משאבים שיוכלו להפחית את מספר הילדים הנפגעים מדי יום.
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מדוע חשוב כל כך לדבר על מניעה?

• להתעללות בילדים ולהזנחתם השלכות חמורות על ילדים ,עד
כדי מוות.
• נדרשת מעורבות של כל הפרופסיות ושל הציבור הרחב כדי להת
מודד עם ממדי התופעה ולפעול לצמצומה.
• לא נוכל להתמודד עם התופעה אם לא נפעל ונשקיע בשילוב של
מניעה ,זיהוי וטיפול.
• כל שקל שנשקיע במניעת התופעה ובצמצום ממדיה עשוי לחסוך
בעתיד סכומים גדולים בהרבה  -סכומים שנוכל להשקיע בטיפול
בנפגעים ובפוגעים ובשיקומם.
המיזם למניעת התעללות בילדים )מהל״ב( נוסד ב ,2015-במטרה
לצמצם את ממדי תופעת ההתעללות וההזנחה של ילדים בישראל
ולשפר את ההתמודדות המערכתית עמה.
מהל״ב מנוהל על-ידי מכון חרוב ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם
מספר ארגונים ומשרדי ממשלה ,וזוכה למימון משולב מחברה עס
קית מתחום ההייטק ^65ישראל ,ומקרן פילנתרופית  -קרן שוסט־
רמן ישראל .מודל משולב זה מחזק את יכולת ההשפעה של המיזם
בפועלו לקדם שינוי מערכתי לאורך זמן.
כיצד פועל מיזם מהל״ב להפחית התעללות והזנחת ילדים?

המיזם מתמקד בארבעה תחומים עיקריים :מסע הסברה תקשורתי
מתמשך בשיתוף המועצה לשלום הילד ,הנקרא #אחד_מחמישה,
שמטרתו להעלות את מודעות הציבור לתופעת ההתעללות בילדים
ולחובת הדיווח .הקמפיין מתמקד בהפצת סרטונים ותכנים ברש

מסע ההסברה של המיזם למניעת התעללות בילדים ] צילוםshutterstock :

מודל העבודה לקוח מעולמות ההייטק והטכנולוגיה ,המעודדים
חשיבה יזמית ויצירתיות למציאת פתרונות לבעיות שונות .בינואר
 2018הסתיים המחזור הראשון של החממה ובאפריל ייפתח המח
זור השני.
בנוסף פיתח מיזם מהל״ב אינדקס למדידה של תופעת ההתעללות
בילדים ,בשיתוף מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל .המדד יוכל לספק
לנו מידע חשוב על היקף התופעה בישראל ,ויאפשר מעקב אחר
שינויים לאורך זמן.
לבסוף ,מהל״ב פועל לקידום חקיקה להפחתת פגיעה בילדים ,בשי
תוף המועצה לשלום הילד.
מכירים ילד שעובר התעללות? אל תהססו ,התקשרו:
המועצה לשלום הילד .02-6780606 :מוקד רווחה.118 :

תות החברתיות ומגובה בכתבות וראיונות בתקשורת המסורתית.
מהל״ב מפעיל בנוסף את חממת היזמות "אחד מחמישה" ,לעידוד
יוזמות למניעת התעללות בילדים והזנחתם ,בשיתוף  - Hustartמר

מהל״ב Q Mehalev

כז היזמות באוניברסיטה העברית.
בחממה משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים ,המעוניינים
להוציא אל הפועל רעיון חדשני למניעת התעללות והזנחת ילדים.

הכותבת היא מנהלת מיזם מהל״ב

הצטרפו אלינו ועקבו אחרינו:
me-halev.org.il
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