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 2023למרץ  16

 מוסדות בישראלזנחה, פגיעה והתעללות בה

 

במוסדות ובהוסטלים של הריגה של דיירים , קשירה ועהזהו פירוט חלקי של מקרי הזנחה, התעללות, פגי
 משרד הרווחה מהשנים האחרונות. 

 מוצה הדין עם התוקפים. במיעוט המקרים .ידועים למשרד הרווחה והוגשו לגביהם תלונות המקרים כולם

 

 

אנשים כבולים לכסאות ריתוק בחלק מהביתנים, דיירים עירומים שכבו במסדרונות, דייר נעול בחדר  -אילנית 
 ללא שירותים צמודים כשכל הקירות מרוחים בצואה. 

 שירותים בכל אגף בית צרפת ללא נייר טואלט, ללא מגבות וללא אמצעי היגיינה בסיסיים.   – ן אור נתניהמעו

מוות של שלושה דיירים מהרעלת מזון. כליאה של דייר במשך שנים, ללא תנאי מחיה בסיסיים,  – בית דפנה
 כשהוא סובל מתת תזונה קשה, עירום וללא שיניים. 

 פצעי לחץ קשים עד כדי סיכון חיים.  – בית פינגר

 שש מאות אירועי התעללות והזנחה מתועדים במצלמות. מוות של דיירת מכוויה שהוזנחה.  – בני ציון

מערכת ענישה דראקונית. כליאה במרפסת כלוב, מניעת ביקורי משפחה, מניעת יציאה הבייתה,  – בראשית
 מניעת סיגריות, מניעת הכנסה של אוכל ביתי.

 כליאה של דיירים במיטות לול במשך שעות רבות. מחסור באוכל, אוכל לא אכיל.  –ני שמחה ב

 אוכל שאיננו אכיל, והתעקשות שלא להחליף את הקייטרינג גם לאחר תלונות דיירים.  – גשר הזיו

 מערכת ענישה קשה, הזנחת דייר עם מחלת עור קשה עד לצורך באשפוז.  – הוסטל אלאור ראש העין

 טיוח אירוע תקיפה של דייר בדייר אחר, היעדר כלי מיטה בחדרים.  – ל דנאל לאוטיסטים בירושליםהוסט

דיירת ישנה במיטה שבורה במשך חודשים למרות הבקשה להחליף את  – הוסטל עלה לאוטיסטים בגדרה
מכת קשורת תותהמיטה, מניעת ביקורי משפחות בתוך ההוסטל, היעדר תעסוקה הולמת, סירוב לשימוש ב

 וחליפית לדיירת שאינה מדברת.

 שימוש נרחב בתרופות פסיכיאטריות, ענישה לא מידתית.  – הוסטל רמבם
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חשד לתקיפה מינית של דייר על ידי איש צוות, מוות של דייר מהזנחה וזיהום בחדרו,  – הוסטלים ג'נסטיל
בור, קירות מלאים טחב, מניעת אוכל מדיירים כאמצעי ענישה, הזנחה פיזית קשה של ההוסטל: ריהוט ש

 תנאים תברואתיים בלתי אפשריים, דרישה מהדיירים לבצע עבודות של הצוות, כולל טיפול בדייר אחר.

 צפיפות קשה, הזנחה, היעדר טיפול והיעדר תעסוקה בביתן הדיירים הסיעודיים.  –חברת נעורים 

היעדר פרטיות מינימאלית באגף חשד לביצוע עבירת מין בדיירת על ידי מטפל, זיהום וטיוח האירוע.  – טללים
 הדיירים הסיעודיים, החלפת טיטולים לאנשים מבוגרים לעין חבריהם.

, מסייעים לנשים בשמירה על היגיינה מטפלים גברים מאיישים את ביתני הנשים בלילה – כפר האירוסים
 . אישית

 קשירה של דיירים למיטות בשעות הלילה ובשעות המנוחה בצהריים.  – כפר רפאל

שימוש פגיעת ראש קשה לדייר שנכלא בחדר, ניסה לצאת דרך החלון, נפל ונחבט בראשו.  – נווה האירוס
עכברים ומקקים במטבח, היעדר ביגוד אישי, חפצים מחלות עור קשות ומדבקות )סקביאס( חדרי בידוד, ב

קרטון מתחת למיטות, מזרנים דקים ללא סדינים, ללא כריות, אישפוז של דיירים בגלל אישיים בארגזי 
 היפותרמיה.

שימוש יתר בתרופות פסיכיאטריות, ואבחון יתר של דיירים כ"סכיזופרניים" בנוסף למגבלה  – גלעדמעון 
המוסד מתגאה בבית כנסת וקפיטריה משלו, אך לא נמצא השכלית. הדבר מאפשר מתן תרופות הרגעה בקלות. 

המפתח לקפיטריה, ומסתבר שגם בית הכנסת איננו פעיל בדרך כלל. פינת חי מוזנחת מאוד. דייר שמבקש 
 לצאת לקבלת שבת בבית הכנסת, איננו מקבל ליווי שיאפשר לו זאת. 

 מכות ובעיטות מתועדות בדייר שכלוא בחדר בידוד.  – מעון הוד

דיירים עירומים שוכבים מוזנחים בחצר המוסד, חדרים עירומים ללא ביגוד אישי  –ווה בנימין קריית אתא נ
 וללא חפצים אישיים בסיסיים. 

הזנחה קשה וצפיפות רבה בביתן שבו מתגוררים אנשים עם מוגבלות שחשודים או הורשעו  – נווה מנשה
 בעבירה. כבילה למיטות ייעודיות. 

הזנחה פיזית ורגשית בביתנים בהם מתגוררים אנשים עם צרכים מורכבים. ציוד דל, היעדר  – נווה נטוע
 תעסוקה.

מגורים בצפיפות רבה. סלון שאינו יכול להכיל את מספר הדיירים בקומה. היעדר תעסוקה, היעדר  – נווה צדק
 ביגוד אישי, הידבקות בסקביאס, היעדר טיפולי שיניים לדיירים שזקוקים לכך. 

מוות של דיירת מהזנחה של נמק במעי, תוך העלמות בתלונותיה התכופות ותחנוניה לטיפול. מוות  – ווה רםנ
של דייר, כנראה ממכות קשות. הדייר הגיע לבית החולים כאשר צלעותיו שבורות ועינו נפוחה. המוסד טען 

 שהוא נפל מהמיטה. 

בשירותים בכל רחבי המוסד, הדיירים היו המקום היה מוכה בסקביאס, לא היה נייר טואלט  – רוגלית
במיטות בשבע בערב ונדרשו שלא לקום למרות שבחוץ עדיין היה אור, שני מטפלים על כתשעים דיירים בשעות 

 הלילה. 

mailto:hatnua19@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
 

3 

 580738870ע"ר התנועה לעצמאות   
  |8566219-052  |hatnua19@gmail.com  |www.hatnua.com 

 

הזנחה והיעדר תעסוקה לדיירים הסיעודיים, דיירים שוכבים על מזרנים באפס מעשה במשך שעות.  – רמים
 במקלחות.היעדר אמצעי חימום בסיסיים 

תיעוד הכאתו למוות של דייר במעון על ידי מטפל. תיעוד כליאתו של דייר צעיר במרפסת במשך  – רמת חיפה
 שעות, כאשר הוא זועק ומתחנן להיכנס בחזרה. 

מוות מחנק של דייר, כאשר המטפל נעדר מהביתן. כליאה בחדרים באגף גוונים בשעות הלילה.  – רמת טבריה
 ריתוק. דיירים מרותקים במשך שעות, בעילה שמדובר בשעות האוכל בלבד. שימוש נרחב בכסאות 

הכניסה למוסד מלאה בזבל ומוזנחת מאוד. דיירת שאיננה מתאימה לפרופיל הדיירים במקום  – רהט ביתינו
 )בעלת יכולות גבוהות מאוד(, נמצאת שם ואיננה זוכה לטיפול הולם.

ה לשירותים בלילה, מחסור חמור בתרופות, החלפת תרופות בין דיירים מתחננים לסיוע ביריד – מעון גילה
 דיירים וטעויות במתן תרופות, חשד לפגיעה מינית בתוך כותלי המוסד.

מטבח שנמצא בחומת מרתף שאיננה נגישה לדיירים. כך, דיירים אינם יכולים  – מעון גרבסקי במגדל העמק
היעדר פרטיות בחדרים, באופן שלא מאפשר לדייר להיות עצמאיים בבחירת האוכל ובהחלטה מתי לאכול. 

 לארח את משפחתו בחדרו. 

דיירים עם צרכים פיזיים מורכבים שוכבים בצפיפות רבה על מזרנים ב"חדר פעילות" ללא  – מעון כפר כנא
 פעילות כלשהי. תמהיל בלתי אפשרי של דיירים עם צרכים מורכבים ביחד עם דיירים בתפקוד גבוה. 

באחד הביתנים. שלוחה בקהילה בצמוד למעון, ובה מתגוררת  שימוש במיטות כלוב – לאקיהסלאם נגב מעון 
קבוצת דיירים ללא מטבח, ללא אמצעי מחיה בסיסיים, כשכל הפעילות של השלוחה נסמכת על המעון, ורוב 

 שעות היום דיירי השלוחה נמצאים במעון. 

דר מתאים, הביאה אותו להתגורר בתוך רכב במשך תקופה. מניעה מדייר להתגורר בח – נכים נתניהמעון 
 ההנהלה פותחת את המכתבים האישיים של הדיירים. 

 הזנחה קשה של דייר סיעודי. היעדר תעסוקה, היעדר טיפול פרא רפואי מתאים.  – מעון שיקמה

 על עצמה. כליאה בחדר במשך שעות של דיירת, תוך שהיא עושה את צרכיה  –הוסטל ידידה לאוטיסטים 

התעמרות בדיירים, מניעת שימוש בפלאפונים ומניעת קשר עם החוץ, מניעת קשר  –הוסטל דנאל באור עקיבא 
 רציף עם המשפחה. 
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