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 454829319122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 

 לכבוד
 עו"ד טל חסין

 האגודה לזכויות האזרח בישראל
 talh@acri.org.ilבאמצעות דוא"ל: 

 
 

 רב, שלום
 
 
 

 משרד הבריאות הועברה לטיפולי.למנכ"ל  25/3/19פנייתך מיום 

הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית הינו נושא חשוב ונמצא על סדר היום של 

 ההנהלה ואנשי המקצוע במשרד הבריאות. 

מבחינת פריסת השירותים ומבחינת מודעות לתמונת המצב הקיימת היום מתוך 

להערכות מחודשת צריכת השירותים, אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך חשיבה 

הן בטווח , לנפגעי תקיפה מינית במערכת הבריאות של המענים והטיפול הניתנים

והן בטווח רחוק יותר ממועד אקוטי  המיידי של הפגיעה והצורך בקבלת מענה

הפגיעה, כאשר עדיין קיים צורך במענה רפואי בעקבות הפגיעה. תהליך ההערכות 

המרכזים האקוטיים כולל בפריפריה,  הגאוגרפית שלהמחודשת מתייחס לפריסה 

פריסת מענים על הרצף, הכשרת אנשי צוות ייעודיים בנושא היבטים טיפוליים 

 ובתחום ההבדיקה פורנזית. וכל זאת תוך התייחסות לנתונים הרלוונטיים.

 במסגרת זו, אנו בתהליך של עדכון הנוהל שיכלול את השינויים הנדרשים. 

פות, האחדה בנוגע להכשרות ואיסוף הנתונים נלקחו הערותיך בנושא עדכון התרו

 בחשבון. הסוגיה של שמירת ערכות אונס של נפגעים אשר לא רצו להגיש תלונה, 
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נמצאת בדיונים מתקדמים בין משרד הבריאות, משרד המשפטים ומשטרת ישראל,  

 במטרתה למצוא פתרון הולם לצורך הקיים. 

וציא הנחיה שבשלב זה אין להשמיד/או שיותר כפי שציינת אכן  משרד הבריאות ה

נכון לכתוב שיש לשמור את  ערכות האונס במרכזים האקוטיים עד להסדרת הנושא 

 בחקיקה. 

רים בציוד, תהליך קבלת לגבי הנושאים הנוספים שציינת, המתייחסים לחוס

אנו נבדוק את הנושא ובמידת הצורך נבחן מענים האקוטיים  במרכזיםהמטופלים 

 מתאימים. 

                                                                            
   

 
        
 בברכה,                            

 
 עזרא ורד ר"ד                        

  הרפואה חטיבת ראש                                                            
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ע. המנכ"ל  –מר נעם ויצנר 

 מנהלת המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית –עו"ס, ד"ר זהר סהר 
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