
בטיחות ילדים ומניעת התעללות

זכויותיהם של ילדים בני נוער

לילדים ובני נוער יש זכויות בדיוק כמו אנשים 
מבוגרים. ילדים ובני נוער חשופים יותר 

לפגיעות ולכן יש להם זכויות נוספות כגון 
הזכות להגנה מפני ניצול והתעללות, וכן  
יש להם הזכות להיות שותפים להחלטות 

העשויות או העלולות להשפיע עליהם. 

ילד או נער הוא אדם הצעיר יותר מגיל 18 
שנה.

מהי התעללות בילדים?

להתעללות בילדים ובני נוער צורות רבות והן 
עלולות להתרחש במגוון נסיבות. 

ההשלכות השליליות של התעללות בילדים 
ובני נוער הן רבות ומגוונות, והן עלולות 

להמשיך ולהשפיע עליהם לאורך חייהם, 
גם כשהם מבוגרים. הצורות והאופנים של 

התעללות בילדים כוללות:
• אלימות פיזית- כנגד, עם או   

בנוכחות הילד/האדם:  
התעללות מינית:  •

עבירות מין- כנגד או בנוכחות     •
הילד/האדם:  

נזק פסיכולוגי/רגשי:  •
הזנחה- אי מילוי האחריות     •

לשמירה על בטיחות ושלום הילד: ו  
אלימות במשפחה- כנגד, עם או     •

בנוכחות הילד/האדם.  
התנהגות העלולה להיחשב כתהליך פיתוי 

של ילדים או בני נוער ו/או המשפחה שלהם 
או המטפל שלהם במטרה להכין את ילדים 
או בני נוער לפעילות מינית בעתיד, פעילות 

שעלולה להוות עבירה פלילית.

דף המידע הזה מיועד לחברי קהילת גלן איירא כדי שניתן יהיה לזהות, לבקש תמיכה ולנקוט 
בצעדים כנגד התעללות בילדים.

לילדים ובני נוער יש הזכות 
להרגיש בטוחים ולהיות 

בטוחים בכל עת.

 מה אני יכול לעשות כחבר
הקהילה?

כל חברי הקהילה יכולים למלא תפקיד 
בשמירה על בטיחותם של ילדים ובני 

נוער.

כחבר קהילה עליך להתריע ולדווח על 
כל חשש או חשד להתעללות בילדים.  

החוק בוויקטוריה דורש ממבוגרים שיש 
להם חשש מבוסס באופן סביר שאדם 

מבוגר התעלל מינית בילד )מתחת לגיל 
16( לדווח על כך למשטרה. אי דווח על 

חשש סביר עלול להוות עבירה פלילית. 
ראה מספרי קשר לארגונים מעבר לדף.

 

מצבי חירום
באם אתה עד לאירוע או הנך 
מאמין שילד או בן נוער נמצא 

בסכנה מיידית:
התקשר למספר 000 למשטרה 

ולקבלת סיוע רפואי. 

חששות אחרים
אם אתה חושש ששלומם של 
ילדים או בני נוער בסכנה אך 

הם אינם חשופים להתעללות, 
למשל: חשופים לסכנה עקב 

התנהגות חסרת אחריות וכדומה. 
ניתן להתקשר לאחד מהארגונים 

המוזכרים מעבר לדף.

אם אתה מאמין שילד או בן נוער 
נמצא בסכנה מיידית, התקשר 

למספר 000 למשטרה ולקבלת 
סיוע רפואי.



Bentleigh, Bentleigh East, Brighton East, 
Carnegie, Caulfield, Elsternwick, 
Gardenvale, Glen Huntly, McKinnon, 
Murrumbeena, Ormond, St Kilda East

היכן אני יכול לקבל עזרה?

 

 www.police.vic.gov.au 000
         131 444    

 https://services.dhhs.vic.gov.au
/reporting-child-abuse

13 12 78

 www.police.vic.gov.au 9524 9500

 www.1800respect.org.au 1800 737 732

www.kidshelpline.com.au 1800 551 800

www.lifeline.org.au 13 11 44

www.secasa.com.au 03 9594 2289 
1800 806 292

www.orangedoor.vic.gov.au 1800 319 353

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

1300 655 795 
)שעות העבודה(

            

אם אתה מאמין שילד או בן נוער נמצא בסכנה מיידית, 
התקשר למספר 000 למשטרה )שלוש פעמים אפס(.

אנא שים לב: פרטי 
ההתקשרות מעודכנים למועד 

הפרסום - אפריל 2020.

שירותים למצבי חירום ומצוקה 24 שעות ביממה 

שירותי מידע ותמיכה

משטרת וויקטוריה

תחנת משטרת קולפילד )24 שעות ביממה(

הגנה על ילדים – משרד שירותי הרווחה
לדווח על התעללות בילדים

ַלְּיִיף ַלְין )קו לחיים(
שירותי תמיכה בשעת משבר ומניעת התאבדויות זמינים 24 

שעות ביממה

הדלת הכתומה
תמיכה נוספת לטיפול בילדים/בני נוער ואלימות במשפחה

הגנה על ילדים – המחוז הדרומי של המשרד לשירותי 
רווחה

לדווח על התעללות בילדים

המחוז הדרום מזרחי של המרכז כנגד תקיפה מינית 
-״קאזא״

שירותי תמיכה בקורבנות/ ניצולי תקיפה מינית ואלימות 
במשפחה

1800 ״רספקט״

שירותי הייעוץ הארציים לתקיפה מינית, אלימות 
במשפחה ובתוך הבית

״ִקיְדס ֵהְלְּפָלין״  )מוקד התמיכה בילדים(
המוקד מעניק שירותי ייעוץ חשאיים 24 שעות ביממה 

לילדים ובני נוער מגיל 5 עד 25 בטלפון ובאינטרנט, 
חינם אין כסף

)פשעים 
ואירועים לא דחופים(


