
הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

צביקי פליישמןענת אופיריעל שררנאוה בן אורכרמית כץ עפרה בן מאיר

שלום רב,

רצינו להודות לכל הפונים והפונות על בחירתכם למסור עדות ועל השתתפותכם בפעילות הוועדה הציבורית לשינוי 
מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. 

בהמשך למתן העדות, נותחו כלל העדויות ע"י חברות הוועדה והגרעין המחקרי של הוועדה, בשיתוף הגרעין 
האקטיביסטי שליווה את עבודה הוועדה, ועם סיום עבודת הניתוח כתבנו את דוח הוועדה. 

בחודש דצמבר האחרון הושק דוח הוועדה בטקס מרגש ויוצא דופן בנוכחות נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג ורעיית 
הנשיא מיכל הרצוג. דוח הוועדה הוגש על ידי חברות הוועדה והגרעין האקטיביסטי המלווה והוא תוצר של מעל 

500 עדויות שמסרו נשים וגברים על השינוי אותו היו רוצים ורוצות לראות במדינת ישראל בתחום של פגיעה מינית 
בתקופת הילדות. 

בחודשים האחרונים פועלות חברות הוועדה יחד עם חברי הגרעין האקטיביסטי על מנת להפיץ את ממצאי הדוח 
ולקדם את הטמעתם במערכות השונות, על מנת לחולל את השינוי המבוקש:

הופענו בפני הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בכנסת.. 	

הגשנו את הדוח ונפגשנו לשיח אישי ומרתק עם שר הרווחה. שר הרווחה, מנכ''לית המשרד ומטה משרד . 	
הרווחה מובילים מהלכים פורצי דרך על מנת לקדם את יישום מסקנות הדוח. 

הגשנו את הדוח ונפגשנו לשיחה אישית עם שרת החינוך. התקבלנו בהתרגשות רבה ואנו מצפות להמשך . 	
עשייה משמעותית על מנת לקדם את השינוי המיוחל גם במערכת החינוך. 

הגשנו את הדוח לשר לביטחון פנים ולצוות המוביל מטעמו וקיימנו שולחן עגול מרתק וחשוב. בעקבותיו הוקם . 	
צוות ליישום מסקנות הדוח. 

התקיים שולחן עגול עם משרד המשפטים שבו נכחו נציגים בכירים מכל המחלקות העוסקות בתחום הנפגעים/. 	
ות במשרד, והתקיים דיון נרחב ומעמיק שאנו תקווה כי יניב שינויים ותוצאות עבור הנפגעים בקרוב.

חברות הוועדה יחד עם הגרעין האקטיביסטי פועלים להפצת הדוח בהרצאות ובסדנאות לפורומים שונים . 	
במשרדי הממשלה כמו גם לאנשי מקצוע ולציבור הרחב. 

לצד הפעילות האינטנסיבית להתנעת תהליכים של שינוי מדיניות, אנו פועלות על מנת לקדם ולשנות את השיח 
החברתי - ציבורי במדינת ישראל. עבודת הוועדה זכתה וזוכה לסיקור תקשורתי מרשים. 

אנו מתרגשות לספר כי בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות האחרון, יעל שרר חברת הוועדה, זכתה להדליק 
משואה כהוקרה על עשייתה המדהימה במלחמה באלימות מינית בישראל. אנו מאמינות כי זוהי התחלה של הכרה 

פורצת דרך של המדינה ושל הציבור הרחב בישראל לנושא של אלימות מינית ולצורך לשים אותו במרכז תשומת הלב 
החברתית והמדינית.

כל הישגי הוועדה וגם אלו העתידיים התאפשרו בשל מתן האמון שלכם בנו. שינוי מדיניות לוקח זמן ונשמח לסיוע של 
כל אחד ואחת בהגברת הלחץ הציבורי על קובעי המדיניות.

אנו מוקירות את כל מי שבחר ובחרה לקחת חלק ולחלוק איתנו את עדותו/ה באומץ רב. 

https://bit.ly/3nJyPsR   אנו מזמינות אותך לעקוב ולהתעדכן בדף הוועדה בפייסבוק
https://bit.ly/3zxiI7p   :תוכלו לעיין בדוח הוועדה בלינק פה

בברכה,

https://bit.ly/3zxiI7p
https://bit.ly/3nJyPsR

