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 תמצית

 רקע 
 יותרהזנחה להתעללות וחשופים לעם מוגבלות ובני נוער ים כי ילדים ראעולם מברחבי השנעשו מחקרים 

ארגוני לטיפול -אשלים ומכון חרוב פורום בין-'וינטג וכינס 2012בשנת ללא מוגבלות. ובני נוער מאשר ילדים 

היה  עלוהזנחה. אחד הנושאים שלעם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות וובני נוער בצרכים של ילדים 

ללא מוגבלות. הפורום ובני נוער בהשוואה לילדים היקף התופעה על ו אוכלוסייה זו העדר נתונים בישראל על

ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא וכן לנסות לאמוד את היקף -ג'וינט-מאיירס וןמכפנה ל

 קיימים. כמו כן, התבקש המכון להמליץ על דרכים לשיפור שיטות איסוףהבאמצעות הנתונים  ,התופעה

 אלה.ובני נוער הנתונים על אודות ילדים 

 מבנה הדוח
הסקירה  ,מאפייניה. בין היתרעל היקף התופעה ועל העולם ומישראל ן כולל סקירת ספרות מהנוכחי  הדוח

ובבני נוער, למאפייני ההתעללות וההזנחה בילדים  בילדים והתעללות הזנחהמתייחסת להגדרות השונות של 

בניסיון לאמוד את ולהבדלים בין ילדים ובני נוער עם סוגי מוגבלויות שונים.  עם מוגבלותבבני נוער ו

תיים העוסקים ממשל םשירותי 13של נתונים מאגרי הנבדקו  ,חסית של התופעה בישראלהשכיחות הי

עבודה, שרד המבנתונים מאגרי שלושה נפגעי התעללות והזנחה. ונוער עם מוגבלות או בילדים ונוער בילדים 

התכנית הלאומית לילדים  – °360 מדן:והמאפשרים לחשב א נתונים רווחה והשירותים החברתיים סיפקוה

, השירות לחקירת ילדים וחקירות מיוחדות ומערכת המידע של עובדים סוציאליים לחוק נוער ולנוער בסיכון

עם מוגבלות נאמדה על ידי השוואת התוצאות ובני נוער . השכיחות היחסית של ילדים בשירות ילד ונוער

 ארציים.-ים הכללסטטיסטינתונים הל

 סיכוםממצאים ו
 בדבר המידע ובאיסוף, השירותים ושיפור בפיתוח לסייע שיכול ראשוני מסמך הוא הנוכחי סמךהמ 

 . והזנחה התעללות נפגעי מוגבלות עםובני נוער  ילדים

 מכלל  %3.3-כ סובלים מהתעללות והזנחה, שהםהעם מוגבלות ובני נוער ילדים  00009,-בישראל כ

 .1ובני הנוער הילדים

  נפגעים מהתעללות והזנחה )כולל ילדים עם לקויות למידה(,  25%-כ ,מוגבלותמקרב הילדים עם

 .2מקרב כלל הילדים בישראל %9-בהשוואה לכ

 3.1-2.2פי והזנחה,  התעללותסיכוי גבוה יותר להיפגע מעם מוגבלות נוער ולבני ילדים , לבישראל 

 מדווחים בעולם.הנתונים עם ה נתון זה עולה בקנה אחד. 3בישראלובני הנוער  בהשוואה לכלל הילדים

                                                   

 אומדן על פי נתוני התכנית הלאומית  1
 האומדן מבוסס על ילדים מאובחנים בלבד 2
 אומדן על פי נתוני התכנית הלאומית  3



 

ii 

  להיחקר על ידי חוקרי ילדים עקב חשד להתעללות 3.5פי  גבוהילדים עם מש"ה נמצאים בסיכון ,

 .4בהשוואה לכלל הילדים בישראל 4.8פי  – וילדים עם אוטיזם

  המסמך הנוכחי מתבסס על מאגרי נתונים קיימים, והאומדנים חושבו על בסיס הגדרות שונות

ונים שיש בו מגבלות )מפורטות בגוף הדוח(. אי לכך מומלץ להתייחס למגמות העולות מן ואיסוף נת

האומדנים ולהביא בחשבון שהמספרים מספקים אומדנים כלליים. עם זאת, מתקבלת תמונה כללית 

החוזרת על עצמה בכל מקורות המידע: שיעור הילדים ובני הנוער עם מוגבלות החשופים להתעללות 

משמעותית משיעור הילדים ובני הנוער ללא מוגבלות. מגמה זו מועצמת יותר כשמדובר  והזנחה גבוה

 במקרים חמורים של התעללות או הזנחה.

 סיכוי גבוה יותר להיפגע עם מוגבלות בני נוער לוילדים לגם בישראל מדינות אחרות, ל בדומה

 . נוסףחודייםייצורכיהם הלמתן מענה לשירותים להיות מותאמים ולהזנחה. על כן, על ה תמהתעללו

ל במאגרי מידע צריכים להיכלעל צורכיהם ו ובני נוער עם מוגבלות ילדים, נתונים מהימנים על לכך

  .ובני נוער, ובכך יתרמו לקידום הנושא ילדיםוהזנחה של הקשורים להתעללות 

 

  

                                                   

 מיוחדותאומדן על פי נתוני השירות לחקירות ילדים וחקירות  4
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