חשופים בעל כורחם
על ילדים נפגעי עבירה
וילדים חשופים לאלימות
הגדרות מתחדשות לנוכח
מציאות משתנה

מלימוד משותף להמלצות
יום עיון ודיון לזכרו של
מר אהרן לנגרמן ז“ל
אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון ודיון
שיתקיים ביום ראשון ,ל‘ בניסן התשע“ח,
 ,15/4/18בין השעות ,9:00-14:45
בקמפוס חרוב לילדים,
האוניברסיטה העברית הר הצופים ,ירושלים
להגעה באמצעות  WAZEכתבו המועצה לשלום הילד

חשופים בעל כורחם  -ילדים נפגעי
עבירה וילדים חשופים לאלימות
יום העיון והדיון יעסוק בסוגיות בוערות העולות מהשטח
ביחס לילדים נפגעי עבירה .ייחודו של יום עיון ודיון זה הוא
בכך שהדוברים והמשתתפים חוברים יחד לגיבוש המלצות
וכן לגיבוש תכניות עבודה והצעות לשינוי מדיניות ולקידום
חקיקה שיאפשרו הגנה מרבית על זכויותיהם של ילדים
אלו ,שלומם ורווחתם.
יום העיון והדיון יתמקד בשתי סוגיות רלבנטיות:

“ .1רואים ואינם נראים“ האם ילדים החשופים
לאלימות במשפחה הם ילדים נפגעי עבירה?

הדיון יעסוק במשמעות שיש להיעדר הכרה משפטית
בילדים חשופים לאלימות במשפחה כנפגעי עבירה.
הניסיון הטיפולי ומחקרים שונים בתחום מלמדים
שחשיפה לאלימות במשפחה מזיקה לילדים באופן
דומה לאלימות ישירה כלפיהם ולעיתים אף יותר .עם
זאת ,הם אינם “זוכים“ להכרה משפטית מפורשת ,לא
נאספים נתונים רשמיים לגביהם ,ואין הליך מוסדר דיו
במסגרתו הם מופנים לטיפול ולסיוע.
הדיון יעסוק בשאלה האם נדרשים שינויים בחוק
הפלילי ובחוק האזרחי שישקפו את התפיסה
המקצועית טיפולית ,מהן ההשלכות האפשריות של
שינויים אלו ומהן המורכבויות שהם עשויים לעורר.

“ .2חשופים בחדר הטיפול וחשופים בבית
המשפט“ הסרת חיסיון וגילוי חומרים
טיפוליים של קטינים נפגעי עבירה

בעת האחרונה ניכרת מגמת התרחבות בבקשות
להסרת חיסיון ולגילוי חומרים טיפוליים (פסיכיאטריים,
רפואיים ,פסיכולוגים ,חינוכיים ועוד) של קטינים נפגעי
עבירה בין אם על ידי המשטרה או הפרקליטות כחלק
מהליך החקירה ,איסוף הראיות וגיבוש כתב האישום,
ובין אם על ידי סניגורים המבקשים להשתמש
בחומרים לצורך הגנתו של הנאשם.
סוגיה זו מעוררת שאלות נוקבות ביחס לזכות של
קטינים נפגעי העבירה לפרטיות ומעמדם בשאלת
הסרת החיסיון וגילוי המסמכים .מטבע הדברים,
לחשיפה גם השלכות משמעותיות על מצבם הנפשי
של הקטינים ,ואף לפני החשיפה ,כאשר הם פונים
לטיפול בידיעה מראש שקיימת אפשרות משמעותית
לחשיפת הפרטים הטיפוליים האינטימיים.

9:00-9:15
9:15-9:45

9:45-11:45

11:45-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00

14:00-14:45

רישום וכיבוד קל
דברי פתיחה
השופט אביטל חן ,נשיא בתי משפט
השלום במחוז ירושלים
ח“כ פנינה תמנו-שטה
עו“ד ורד וינדמן ,מנכ"לית המועצה לשלום
הילד
"רואים ואינם נראים" ,האם ילדים החשופים
לאלימות במשפחה הם ילדים נפגעי עבירה?
ד“ר תמר מורג ,הפקולטה למשפטים,
האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה
למינהל ראשון לציון
ד“ר ענבל קיבנסון בר-און ,ראש המגמה
להפרעות רגשיות ובעיות התנהגות,
הפקולטה לחינוך מיוחד ,אוניברסיטת חיפה
ניצב משנה מאיר-דב ברקוביץ‘ (ברקו),
ראש מחלקת משפחה ונוער ,משטרת ישראל
עו“ד ליאנה בלומנפלד מגד ,ייעוץ וחקיקה,
משרד המשפטים
עו“ס חוה לוי ,עו“ס ראשית לפי חוק הנוער
טיפול והשגחה ,משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים
עו“ד ועו“ס מרב פורת-ניסנהולץ ,המחלקה
המשפטית ,עמותת “בת-מלך“
אירנה מעיין קודייב ,סיפור אישי
מר יוסי לנגרמן ,נציג המשפחה ,דברים
לזכרו של אהרן לנגרמן ז“ל
הפסקת צהריים
"חשופים בחדר הטיפול וחשופים בבית
המשפט" הסרת חיסיון וגילוי חומרים
טיפוליים של קטינים נפגעי עבירה
עו“ד ועו“ס לירון אשל ,מנהלת תכנית ליווי
ילדים נפגעי עבירה ,המועצה לשלום הילד
עו“ד אושרת שהם ,ראש צוות בפרקליטות
מחוז ירושלים (פלילי)
עו“ס איזבל סרי-לוי ,מפקחת ארצית פגיעות
מיניות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים
עו“ס ענת בן-חור רוקח ,מנהלת מרכז
טיפולי “רימונים“ ,נתניה
עו“ד אודיה איפרגן ,הלשכה המשפטית,
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים
מר יהונתן פיאמנטה ,עו“ס קליני ,מנהל
מרכז כרם לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה
מינית ,דוקטורנט באוניברסיטת חיפה
“אני רוצה שיראו אותי אבל אני לא רוצה
שיראו לי“ ,על המתח שבין הרצון לפרטיות
לרצון בהכרה בקרב ילדים נפגעי עבירה

יום העיון והדיון מוקדש לזכרו
של אהרן לנגרמן ז“ל
שהלך מעמנו ביום כ“ו בחשוון תשנ“ח,
לפני עשרים שנים.
אהרן היה ממייסדי המועצה הלאומית לשלום
הילד ומבכירי הנהלתה במשך שנים ארוכות
ועד יום מותו.
אהרן היה ,בין השאר ,נציב קבילות הילדים
והנוער ומהוגי הרעיון להוצאת השנתון “ילדים
בישראל“.
אהרן שימש בתפקידים בכירים במשרד
הרווחה :מנהל האגף לילד ונוער ,סמנכ“ל,
משנה למנכ“ל ומנכ“ל.
הוא שימש בתפקידים רבים בתחום החינוך
והרווחה ,כיהן בהנהלתם של גופים ציבוריים
רבים ושימש ,בין השאר ,כיו“ר הדירקטוריון
של החברה למתנ“סים.
אהרן עמד בראש ועדות ממלכתיות רבות
וטיפח ופיתח את המנהיגות המקצועית של
שירותי הרווחה בישראל.
אהרן היה איש רב פעלים ועתיר מחשבה,
שהשאיר חותמו על שירותי הרווחה והחינוך
במשך עשרות שנים.
מחויבותו ותרומתו לרווחתם של הילדים
ובני הנוער בישראל ,הן בבחינת מורשת
מחייבת לכל מי שהילדים בישראל ושמירת
שלומם וזכויותיהם ,קרובים ויקרים ללבו.
יהי זכרו ברוך

