
בשנת 2019 העמותה טיפלה ב 1,074 ילדים. במרבית 
המקרים טופל במקביל לילד גם הורה אחד לפחות. 

 בשנת 2019 העמותה הפעילה 26 תכניות
ושירותים לילדים בסיכון ומשפחותיהם

38
ילדים טופלו 
בבתי מעבר

702
ילדים טופלו במרכזי מיטל 
לטיפול בפגיעות מיניות 

בילדים

200
ילדים טופלו 
במועדוניות 
לילדים בסיכון

90
ילדים טופלו ביחידה 
הטיפולית-ייעוצית 

ע״ש שוסטרמן

44
ילדים טופלו 

במרכז החירום ע״ש 
שוסטרמן

בתים טיפוליים 
לילדים שהורחקו 

מביתם

מרכזים לטיפול 
בפגיעות מיניות 

בילדים

יחידה טיפולית-ייעוצית 
בקהילה לטיפול בילדים 
נפגעי התעללות והזנחה 

והוריהם

1
מועדוניות לילדים 

בסיכון
יחידת סמך 

מקצועית המפעילה 
סומכות למשפחות 

נזקקות

תכנית טיפול 
קבוצתית עבור 
הורים הפוגעים 
בילדים שלהם

141 1 5 4

תוכניות אלה פעלו 
ב-14 ישובים 
ברחבי הארץ 

אור יהודה

אשדוד

באר שבע

בית שמש

ביתר עלית

יבנה

ירושלים

כפר חב”ד

לוד

מודיעין-מכבים-רעות

נעלה

פתח תקווה

שער בנימין

רחובות

 העמותה טיפלה ב-445 
בנים וב-527 בנות. 

527 445

3 מתוך כל 10 ילדים שטופלו במסגרות שהייה 
יומיות היו בנות והשאר בנים

4 מתוך כל 10 ילדים שטופלו במסגרות 
השמה חוץ ביתיות היו בנות והשאר בנים

6 מתוך כל 10 ילדים שטופלו במסגרות 
טיפול בקהילה היו בנות והשאר בנים

יותר בנים טופלו במסגרות השמה חוץ 
ביתיות ובמועדוניות לילדים בסיכון, 

ויותר בנות טופלו במרכזי הטיפול 
בקהילה 

הילד הצעיר ביותר 
שטופל בעמותה היה בן 

שנה ועשרה חודשים

הילד הבוגר ביותר 
 היה קצת מעל 

גיל 18

העמותה מפעילה רצף של 
שירותים ותכניות לטיפול 

בילדים ומשפחותיהם
200 
טופלו במרכזי שהיה יומיים 

792 
ילדים טופלו בקהילה

 82 
ילדים שהו במסגרות השמה חוץ ביתיות

73.7%

18.6%

7.6
% דוח שנתי | עמותת בית לכל ילד2020

נתונים לשנת 2019



 596
ילדים הופנו בעקבות 
התעללות או פגיעה 

מינית

 159
הופנו בשל התנהגות 

מינית לא מותאמת או 
פוגעת שלהם

 150
הופנו בשל קשיים 
בתפקוד של הוריהם

 97
הופנו בעקבות הזנחה 
קשה ומתמשכת )פיזית 
ורגשית( ממנה הם סבלו

 60
הופנו בשל עוני ומצוקה 

כלכלית

 38
הופנו בשל קשיים 

נפשיים של לפחות אחד 
מהוריהם

 37
הופנו בשל אלימות פיזית 

שחוו מהוריהם

ילדים 
נוספים

הופנו בשל מגוון סיבות: 
עבריינות ועיסוק בזנות 
של ההורים, התעללות 

רגשית בילד, התמכרויות 
של ההורים ועוד 

הילדים הופנו לשירותים 
ולתכניות בעמותה בשל 

מגוון סיבות:

 העמותה מפעילה
 5 מרכזי מיטל

לטיפול בפגיעות מיניות בילדים

140
ילדים עם התנהגות מינית 

לא מותאמת או פוגעת

562
ילדים שנפגעו מינית

מרכזים אלה טיפלו ב:
מתוך כלל הילדים שנפגעו מינית 

וטופלו במרכזי מיטל

7.7%
נפגעו על ידי זר

92.3%
 נפגעו על ידי אדם

המוכר להם

מועדוניות לילדים בסיכון

 9
 מועדוניות במערב ירושלים
עבור ילדים מהמגזר היהודי

5 
 מועדוניות במזרח ירושלים
עבור ילדים מהמגזר הערבי

העמותה הפעילה 

במועדוניות שהו ילדים מגיל 3 ועד גיל 13

 בשנת 2019 העמותה הפעילה
3 בתי מעבר

סיבות ההפניה המרכזיות

70%
הושמו בשל הזנחה קשה 

ומתמשכת בילד

18.4%
הושמו בשל חשיפה 
לאלימות בין ההורים

42.1% 
הושמו בשל התעללות 

פיזית מצד ההורים

בהם שהו

38 ילדים
מגיל שנתיים ועד גיל שמונה. 

45%
עברו לאומנה

10%
חזרו למשפחתם

20%
אומצו

25%
עברו לפנימיה

סיבות ההפניה

11.1%
ילדים הופנו 

בשל הזנחה קשה 
ומתמשכת של הילד

15.6%   
ילדים הופנו בגין 
סכסוך גירושין 
בעצימות גבוהה

 13.3% 
ילדים הופנו 
 בשל אלימות

הורה כלפי הילד

42.2% 
ילדים הופנו 
 בעקבות פגיעה

מינית בילד

ביחידה הטיפולית-
ייעוצית על שם 

שוסטרמן טופלו:
במרכז החירום 

 על שם
שוסטרמן:

8.3% 
עברו לאומנה

25%
חזרו למשפחתם

66.7% 
עברו לפנימיה

קורס הכשרה למטפלים
לילדים שהתנהגותם המינית אינה מותאמת או פוגעת

 העמותה הפעילה שלוש
תכניות הכשרה לאנשי מקצוע

נתיבים - תכנית הכשרה 
לאנשי חינוך להתמודדות עם 

התפרצויות זעם של ילדים
תכנית דו-שנתית להכשרת 

מטפלים בטיפול בילדים ונוער 
נפגעי תקיפה מינית

לאחר סיום השהות בבית המעבר

45
משפחות

80
הורים

90
ילדים 


