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ז־בר פתח

 לאיתוו ובה חשיבות מייחסת בסיכון, ונועו לילזים שירותי□ ישואל ממשלת עם בשיתוף המפתחת אשלים, עמותת
 דובים בשלוש הנושא עם ומתמוזדת סיכון, להפחתת אמצעי בו וואה והתעללות, הזנחה נפגעי ילזים של מוקזם

עיקויות:

בסיכון. נועו ובני ילדים עם העובדים שונים מתחומים מקצוע אנשי בקוב והפצתו עיוני יזע הפקת א.
 התעללות על דיווח הנפגעים, איתוו שעניינה הכשרה תכנית של והטמעה הנחיה לתפקיזי מקצוע אנשי הכשות ב.

לטיפול. הילזים והפניית והזנחה
ביותו. הטובה בצווה עבוזתם את לבצע למנחים שיאפשוו זידקטיים ואמצעים כלים בניית ג.

 זפוסי שבהן לקהילות התייחסות תוך תובות, רגישת בלמיזה צורך יש ולפגיעה, לאיתוו הכללית ההתיחסות לצז
 עם שיח תון להיעשות האיתוו על הפגיעה, את להחמיר לא כזי וכן, החינון. זרכי על משפיעים הייחודיים התובות
אותן. המנחים ולעוכים לתובותן כבוז מתן ותוך הילז, את הסובבות הכזשמעותיות הזמויות
 בני מקצוע אנשי של קבוצה יזי על נעשתה ה1ההתאכ מלאכת בישואל. החוזי לציבוו מיוחז באופן הותאמה זו חובות
 היהדות עוכי כיבוז ותוך נדבן על נזבן יחז, לנושא. הקשווים נוספים מקצוע אנשי עם בשיתוף החרזית, העדה

 לפניכם. המונחת ההזוכה חובות את בנו שני, מצז בנושא העוסקים המזינה חוקי על ושמיוה אחד מצז החודית
 המוכזית המטרה לקיזום לתוום כדי בה יהיה כי מקווים ואנו החודית, העזה בני הובנים בוכת את קיבלה החוברת

 של ביחסה העוסקת עבוזה נכתבה זו חובות על נוסף נועו. ובני בילדים פגיעות מניעת היינו, כולה, התוכנית של
 הכרחיים הזוכה אמצעי מהוות זו, את זו המשלימות אלה, עבודות שתי הזיווח. חובת ואל בילזים פגיעות אל היהזות

החוזית. בחבוה והזנחה התעללות נפגעי ילזים באיתוו העוסק מקצוע איש לכל
 הנוגעים התובותיים להיבכוים באשו יזיעותיהם את להעמיק המקצוע לאנשי יאפשוו החובוות שתי כי מקוים אנו
זו. ייחודית אוכלוסייה ההולמים והתקשוות טיפול זוכי ולמצוא השונה, את לכבד החודית, הקהילה לבני

החרדית לרוברה מותאמת

בבוכה,
 סולימני רמי ז״ו

אשלים מנכ״ל



מבוא

 ממנה להתעלם שניתן ופעוטה שולית בתופעה מזובו אין מהזנחה. או מהתעללות סובלים ישואל במזינת רבים ילדים
 חברתית בתופעה מזובר האוכלוסייה. של הובזים בכל וווחת היא לזאבוננו שכן ההכוה, שולי אל אותה להזחיק או

 מעטים וק כן, פי על ואף עמוקות. צלקות בהן ומשאירה נועו בני ושל צעירים ילזים של בנפשותיהם הפוגעת נוואה
 זוכים פחות ועוד לושויות, מזווח המקרים מבין קטן אחוז מאותרים, מהזנחה או מהתעללות הסובלים הילזים מבין

למשפחותיהם. או להם מקצועי, לסיוע
 החובות בהתאמת המזובו, לעיל. מפווטים ששמותיהם עובזים קבוצת של עבודה פוי הינה הזאת החובות
 אשלים. בשיתוף והופקה לביא-קוצ׳יק נירית ידי על שחובוה בסיכון" ילדים לאיתוו הזוכה "חוברת בשם המקווית

 הנמצאים ומקצוע חינון אנשי אליכם, מופנית החובות החוזית. לחבוה והוווחה, העבוזה ומשוז החינוך, משוד
 במסגרת אם ובישיבות, התורה בתלמוזי הספו, בבתי בגנים, במעונות, אצלכם המתחנכים ילזים עם יומיומי בקשו

 וק ואולי ומתפתחים, גדלים הזמן לאוון אותם הוואים אלה הם אתם הצהריים. אחו של בפעילויות או מקצועית
 ההתנהגות זרך או בתנועה במשחק, בציוו, במילים, זאת עושים הם וחוויותיהם. חייהם על מספוים הם לכם

 שהוא בקהילה אחו איש או פסיכולוג סוציאלי, עובז מכירים אינם הילזים ווב אחרים. ואל עצמם אל וההתייחסות
 ואת חוויותיהם את מוזע, לא באופן או בומז ולו מספוים, הם לכם והזנחה. התעללות של בבעיות מומחה

 תלויים הם ביותר. אליהם הקוובים האנשים אתם משפחתם מבני חוץ כי המומחים, אתם הילדים עבוו מצוקותיהם.
 ביכולתכם זאת מחייבת וכשהמציאות עליהם, שמעיק מה את לשמוע בנכונותכם שלכם, ההקשבה ביכולת בכם,

במעט. ולו מצבם, את לשנות כזי לפעול
 במיזה חלק, לוקחים החבוה חלקי כל כי נראה להתעללות. הנחשפים הילזים איתוו על מקשה שתיקה של עבה מסן

 משטרה, אנשי במעון, מטפלות מווים. משפחה, וופאי שכנים, קוובים, הורים, הזה: השתיקה בקשו אחות, או זו
 של ערעוו משום בה יש הבעיה בקיום הוזאה סיבות: מכמה נובעת השתיקה הנפש. בויאות ואנשי סוציאליים עובזים
 עבווו. ביותר המסוכן המקום להיות עשוי - משפחתו - מכול מוגן להיות אמור הילז שבו שהמקום הוווחת, ההנחה
ומגן. אוהב חם, יחס אוטומטי באופן לילזים מבטיחים אינם זם וקשר ביולוגית שהורות לתפוס גם קשה

 המסגות ואת האונים חוסר את המצוקה, את הסבל, את לואות קשה התעללות. של במצב ילז לואות קשה מזו, יתיוה
 תמיכה שום להם אין אפשריים, בלתי הם ההווים של החיים תנאי כי מגלים אנו ובות פעמים המתפרקת. המשפחתית

 ובילזים בהם לפגוע עלולה מצזנו מקצועיות ותגובה שהתייחסות לנו ונדמה לגוולם, עזובים או מבודזים הם וגשית,
ואינו. שלא עצמנו את לשכנע יותו קל נוספת. פגיעה

 האוכלוסייה בקוב מאשו יותו עוז גזולה אלה קשים לתכנים הקשוו בכל הרגישות הדתית-חוזית באוכלוסייה
 גוימת כגון לנושאים קשורים ההתעללות מקרי איתור על ומקשים השתיקה מסן את מעבים החששות החילונית.

 קושי המשפחה, בני כל של לשיזוכים נזק הרע", "לשון הלכות על עביוה העניין(, חשיפת )בשל שמים שם חילול
ועוד. המשפחה שלמות על איום המשפחה, ילדי יתו של חינון למסגוות להתקבל

 בהם, טיפול נפגעים, לאיתור ייחוזיות זוכים למצוא ניסינו אלה, מזעזעות לתופעות באשו תווה גדולי עם בהתייעצות

הדרכה חובות
זית١הח דחבוה מותאמת



החרדית לחכוה מותאמת

ם

 ושימוש וקהילה, חינוך אנשי בקרב הפצתה זו, חוברת כתיבת על הוחלט השאו בין למניעתם. אמצעים חיפוש וכמובן
 עם רבה התאמה ועל אלה, בנושאים המתחייבת הצניעות על קפזנית שמירה תון אלה כל הולמות. במסגרות בה

החודית. החבוה את המאפיין החיים ואורח הרוחנית ההשקפה
 הרואים יש והזנחתם. בילדים ההתעללות לנושא הישראלית החברה של ביחסה חשוב מפנה חל האחוון בעשור
 שמסמן האיווע את חולים, לבית הכרה מחוסות 1988 באוקטובו שהגיעה מטבויה שלוש בת ילזה מוון, של במותה

 חבלות לה שגרם משפחה קרוב מצד מתמשכת להתעללות נתונה הייתה שמורן העלתה הרופאים בדיקת המפנה. את
 היו איפה קשות: שאלות עורו הכרה, חוסר של חוזשים חמישה לאחר מורן, של מותה גופניות. ופגיעות כוויות קשות,

 אחז אף נמצא לא מדוע התפתחותה? במהלך אותה שואו הסוציאליים והעובדים האחיות הרופאים, שכניה, קרוביה,
לגורלה? חשש יש כי למשטוה או הרווחה לושויות שידווח מאלה
 זומים. מקוים להישנות הסיכוי את שתצמצם חוק הצעת ליזום כנסת וחברי מקצוע אנשי המויץ מוון של המקרה

 המועצה אנשי ובהם מקצוע, אנשי עם בשיתוף בכנסת מיוחדת ועזה של מאומצת פעילות שנת בתום ,1989 בנובמבר
 הרשמי: )ובשמו ישע" וחסוי בקטינים התעללות למניעת "החוק בכנסת סופי לאישור הובא הילז, לשלום הלאומית

 המשפחה במסגרת בילדים שהתעללות חז-משמעי באופן בישראל נקבע לראשונה העונשין"(. לחוק 26 מס' "תיקון
 החברה על והזנחה, התעללות של מקרה בכל ולכן, עמה, להשלים שאין בתופעה מזובו פנימי, משפחתי עניין איננה

 חשז של מקוה כל על לושויות לזווח חובה מוטלת אדם כל על הדיווח": "חובת עקוון את החוק קבע עוז להתערב.
 או משפחה בני הם החשוזים כאשו יותו עוז חמורה זאת חובה לו. האחואים מצז התעללות של במצב נתון ילד כי

 ואינו מתוחשת היא כי שחושד מי או בילזים התעללות שקייכזת שיודע מי החוק, פי על בילז. המטפלים מקצוע אנשי
למאסו. ואף לענישה צפוי כנזרש, כך על מדווח
 מראים אכן הנתונים ילזים. והזנחת בילדים התעללות של לתופעות הציבורית המוזעות את ניכרת במידה הגדיל החוק
 של רבים למקרים עזים אנו עדיין הנגלה. על הנסתר וב עדיין אן הרווחה, לושויות הדיווחים במספר ניכות עלייה
 היה יותר, מוקדם בשלב ודווחו אותרו רק שאילו קשים התעללות מקוי ישנם והכחשה. התעלמות עיניים, עצימת
ולמשפחתו. לילד שנגומו והנזק הסבל את ולצמצם סיוע להגיש אפשו

 המתאימים. הגוומים לעזות לפנות זאת ובעקבות הילדים מצוקות את לזהות לכם לסייע היא זו חובות של מטותה
 היא הזנחה. או התעללות חווים שהם לכם כ!אותתים הילדים שבאמצעותם השונים הסימנים את מתאות החובות
 ואין עושים מה להחליט לכם לעזור בהתלבטויותיכם, אתכם ללוות האיתור, תהלין במשך אתכם ללוות מיועדת
 ייעוץ לשם לפנות ניתן שאליהם גופים של מפורטת רשימה מספקת החוברת הסימנים. את מזהים אתם כאשו מגיבים
להן. מחוצה והן בהן עובדים שאתם המערכות בתון הן הוווחה, לרשויות הדיווח לאופן בנוגע
 הצז עם קשים, נושאים עם המפגש כזפני והמובנת הטבעית הרתיעה בשל לקויאה קל אינו זו בחובות הכלול החומר
 לשמש החובות של ומטרתה הואיל מוזהוים. אנו עליהם צנועים לא בנושאים מנגיעה והחשש המציאות, של האפל

 ותמציתי. קצר הוא והניסוח בה, השימוש את המקל באופן נערכה היא בסיכון, ילדים לאיתור מעשי עבוזה כלי
 תפילה אנו בה. המובאים התכנים מן המתבקשים ווגישות זהירות ובעיקר וב, ועמל רבה מחשבה בחובות השקענו
יזנו. מתחת מכשלה תצא ולא זו, בעשייה זשמיא לסיעתא שנזכה



סיכון במצבי י^ז־ים באיתור המקצוע אנשי של הקשיים

 החווים ילוים חמווים, סיכון במצבי ילדים לפגוש עשויים אנו - מטפלים או חינון אנשי הוואה, אנשי - מקצוע כאנשי
 והן וען" זם על תעמוד "לא מצו הן בילדים התעללות של בתופעה לטפל מוסוית חובה לנו יש הזנחה. או התעללות

בסיכון. הנתון ילז על לושויות לזווח ישואל במדינת אדם כל על חובה כי הקובע החוק פי על
 גורל הרת השפעה להיות יכולה כזה לזיווח וכלל. כלל פשוט מעשה היא ואין אחריות, לקיחת משמעה הדיווח פעולת

 בטוחים איננו רוב פי על ובזאגה. בהתלבטות כווך שהדבר וברוו כובעי אך ולכן משפחתו, בני חיי ועל הילז חיי על
 מילזותנו. אפלים זיכוונות בנו מעוור אף ואולי ומפחיד, כזאיים ההתעללות נושא שלנו. החשזות בנכונות לחלוטין
 למעמז הקשווים שיקולים או בהם, לפגוע מעוניינים שאיננו מקצועיים או אישיים יחסים של גוום נכנס לפעמים

 על ישפיעו ואחוים אלה גוומים בהם. חושדים שאנו הילד להווי וקרבה חברות ליחסי או לעיסוק הסוציו-אקונומי,
לשתוק. או לפעול החלטתנו ועל מרגישים או וואים שאנו למה תגובתנו

 את אף ולעתים הייאוש את הריקנות, את התודה, את לואות קשה סיכון. במצב ילז לפגוש וכואב קשה ככלל,
 ואנו להתרחש, בכלל יכולים כאלה איומים שזברים להאמין לנו וקשה לראות ווצים איננו מבטא. שהוא התוקפנות

 בקהילה. או בשכונה במעון, בכיתה, "אצלנו" מתרחשים הם כאשר כישלון הרגשת אפילו או אישית מצוקה חשים
 המכות, לצעונו אבל באמת. שם נמצאים אינם שואינו הסימנים שכל ולקוות העיניים את לוגע לעצום קל יותו הובה

 מאותתים והם שם, נמצאים החויגות, וההתנהגויות הומזים האמיוות, הילד, של גופו על הפזווים הכחולים הכתמים
לעזותנו. הזקוק ילד עומד השקט, האחר, הצד שמן לנו

 אבל להם, שיהיו ווצים שהיינו כוחות להורים לייחס נוטים אנו כי האמיתית, המציאות את וואים איננו לפעמים
 שנתונים הגדול הקושי מן שנתעלם לכך לגרום יכולה הכזציאות של נכונה לא ואייה הללו. הכוחות להם אין במציאות

 מול עין לעצום עינינו, לנגד כזתרחש שבאמת למה מציאותית ולא זמיונית גרסה לפתח עלולים אנו הוריו. או הילז בו
 לתהליך הדומה תהלין זהו לה. זקוק שהוא העזוה את הילז מן נמנע וכן בילז, בטיפול להווה שיש קשות מגבלות

 ואילו להם, להיענות מצליחים אינם או הילד של השונים הצרכים את מזהים אינם ההורים להוריו: הילז בין המתוחש
הילד. ושל ההווים של המציאותיים הצרכים את להבין מצליחים לא אנחנו
הדיווח: לעצם בנוגע מתלבטים אנו עדיין הבעייתי, המצב את זיהינו אם גם אבל

 לא הילד אם ומה לי? נדמה וק אולי נכון? לא שואיתי יתבוו אם )ומה שווא כדיווח יתבוו שהדיווח חוששים אנו ♦
האמת?( את סיפו לתמיד מבחינתנו, אותו, לאבד ובכך הילד, עם הקשו את לקלקל חוששים אנו ٠ משפחתו עם הילד של הקשו את לקלקל חוששים אנו ٠ הבעיה את שחשף המקוו היינו שאנו יגלה וכאשר אם כלפינו, ההווה של מתגובתו חוששים אנו ٠  לא אם ומה לתלונה? יתייחסו לא אם )ומה הולם באופן במקוה שיטפלו הרווחה ושויות על תמיד סומכים אנו אין ٠

התלונה?( עקב יותו עוד הילד ייפגע אם יקוה ומה זבו? להוכיח יצליחו ידיעה באי נישאר ואז במקרה, הטיפול למהלן הנוגע המידע את נקבל שלא חוששים אנו ٠

הדרכה זוונות
החוזית לחברה מותאמת



הז־רכה חוברת
ת٠הרורד לחברו! סותאסת

 גיבוי יתנו לא עלינו האחואים שמא חוששים או עובזים, אנו שבה במעוכת שלנו הדיווח יתקבל כיצז יוזעים איננו ٠
שנקטנו בצעוים לחבל ינסו אף ואולי לפעולתנו שלנו בקהילה הדיווח יתקבל כיצד חוששים אנו ٠

 לדווח, וצוננו על או יכולתנו על המשפיעים גוומים כמה עוו יש והכזוסריות האישיות וההתלבטויות החששות מלבד
ומשפחותיהם. הילזים עם המפגש עם יותר טוב להתמודו לנו לסייע יכולה אלה לגורכזים מחעות להלן. מפווטים והם

הסביר" "הא־ו־ם
 בועתנו עולה לא סביוים. אנשים כאל היומיום בחיי שמקובל כפי המתפקוים לאנשים מתייחסים אנו כלל בוון

 אנו חמווה. בצווה בהם להתעלל אף או בילדיהם לפגוע עלולים התחומים בכל אחואית בצורה המתנהגים שאנשים
 קשה בילוו. להתעללות בחשו כשמוובר לגמרי, לה להתכחש אף או תורה", "בן הווה של אחריותו את למוער נוטים

ומעוות. חריג כה מעשה עשה עצמנו, את לנו מזכיו שאולי שאדם, להאמין לנו
 כזה, שאינו מהווה יותו להפסיז" מה לו "יש בהתעללות שיואשם מכובז ממעמז שהורה להניח, יכולים מקצוע אנשי

 חבותיים משאבים יותו לושותו שעומדים "מכובד" הורה מפני חשש אפילו יש לעתים זו. הנחה פי על לפעול ועשויים
 שבה האמון מיזת על ולהשפיע המקצועית באכזינותנו לפגוע וביכולתו כלפיו, המופנה חשד עם להתמחד וכספיים
שלנו. הדיווח ויטופל יתקבל

המקצוע איש של האישי ניסיונו
 וגישים להיות יכולים הם אחד מצז אמנם, קשות. חוויות הם בילזותם שעבוו שייתכן כאלה ישנם המקצוע אנשי בין

 איש לפניהם. העומד המקוה להכחשת שיובילו חודות להם לגוום הדבו עלול שני מצז אן המקצועית, בעבודתם יותר
 זאת לעבוו יוכל הזה הילז גם והתגברתי, זומות חוויות עבותי עצמי אני "אם לעצמו: לומו למשל, יכול כזה מקצוע

בשלום".
 סימני כמה ישנם דומה, התעללות בחוויית הוא בעברו ההתנסות עקב המקצוע איש אצל הנגרמים ולחרזה לבלבול
 כדאי כאלה במקוים רבה. בעוצמה פתאום העולים ילזות וזיכוונות מחשבות או וגועל פחד של תחושות כגון אזהרה,
מקצועית. תמיכה ולקבל מיומן אדם עם לשוחח

כהורה הסקצוס איש
 האלה המעשים את המניעים שהרגשות מפני התעללות, של מעשים למזעו עלול לילזים הורה גם שהוא מקצוע איש
 הוא שבו במצב לעתים עצמו מוצא הווה כל לפעמים. להוגיש עשוי המקצוע, איש הוא, שאף וגשות של הקצנה הם

 יש ההווית. בסמכותו זלזול או גבולות לקבל קושי סרבנות, פוסק, בלתי בכי כמו התנהגות בעיות עם להתמוזד נדוש
 את להכות לא כזי עצמו את לוסן ממשי צוון מוגיש שההווה כן, כל רב כעס מעוורת הילד התנהגות שבהם מקוים
 בהבנה" "לקבל אפוא עשוי הורה גם שהוא המקצוע איש מבזה. או משפיל להיות העלול משהו לו לומו לא כזי או הילז,

המקובל. מן חווג שאינו כדבר ולראותן אחו, הווה של כאלה התנהגויות
 לכול ידוע שכן הכחשה, או הדחקה הווה, גם שהוא המקצוע, איש אצל להיווצר עלולה גופנית התעללות של בנושא גם



 אותם, ווחצים אותם, מלטפים ילדיהם, את מחבקים הורים לילויהם: הווים שבין בקשר חשוב מרכיב הוא פיזי מגע כי
 מנוומות חורגים שאינם כמעשים התעללות מעשי לפוש יכולים הורים שהם מקצוע אנשי וכדומה. אתם משתעשעים

לדווח. לא ולכן זו, בווח פושנות הילז של לדבויו לתת אלה, התנהגות
 ולקבל לבקש כדאי הבא בשלב לקיומם. מוזעים כול קודם להיות עלינו כאן שתואוו הקשיים עם להתמוזד כזי

 איש כאשו לצעדינו. גיבוי לתת שבסמכותם רבניים גורמים עם להתייעצות קבוע פווום לייסד ואף אישית, הדוכה
 עלול - הילז כלל בדוך - מישהו במחשבותיו, אחוים לשתף יכולת בלי לבזו, כאלה קשיים עם מתמודז המקצוע
המחיר. את לשלם

החוזית דחבוה מותאמת



 פי על ؛איתור סיפנים - האיתור תה؛ין
גי؛ית הלוקה

שנתיים גיל עזר ופעוטות תינוקות
הקדמה
האלה: מהסיבות והזנחה להתעללות יותו חשופים שנתיים גיל עז ופעוטות תינוקות

 ושנתם ההורה, של הזמנים" ל"לוח הערכה להם אין תמיזית. לב תשומת ודוושים תובעניים הם ופעוכוות תינוקות .1
כרונית. עייפות להורים גוומת ווב פי על המקוטעת

רב. מתח להורה לגוום יכול להרגיעו וקשה הרבה שבוכה תינוק הבכי. היא התינוקות" "שפת .2
על ומגיבים שלהם התינוק עם בסדו" לא ש״משהו להם שנדמה הורים יש וחמודים. יפים נולדים התינוקות כל לא .3

קשה. בצווה כן
 הווים יש מעט. ונותן הובה דווש הוא ביותו. חברותי אינו התינוק לחייו הראשונים החודשים ארבעת או בשלושת .4

כן. על תודה הכות מקבלים הם כשאין הנתינה מעצם ליהנות שמתקשים
 מהווים ופואיות מבעיות הסובלים כאלה או במיוחד רגזניים תינוקות חולניים, תינוקות הרבה, שבוכים תינוקות .5

רגילים. תינוקות כזשל בהובה גזולים צוכים להם יש שכן מיוחזת, סיכון אוכלוסיית
 ופוצי תוקפנות מרזנות, בעקשנות, לעתים המתבטאות התנהגויות מפתחים פעוטות עצמאותם, את לפתח כדי .6

ביותו. והסובלניים המבינים ההווים את גם במבחן מעמיזים אלה כל זעם.
 מוכן שהפעוט לפני מזי, מוקזם מתחילים כאשו בייחוז להוויהם, פעוטות בין למתח הוא אף גוום לניקיון חינון .7

פשום. את מבין הוא שאין ולעונשים לביקורת הפעוט את יחשוף ה"כישלון" מן ההורים של תסכולם לכך.

החרדית דחבוה תותאנזת

האיתור תהליך
 התושמויות מתוך עצמו, בפעוט או בתינוק מתצפית להתקבל יכולים התעללות של אפשרות על הכזאותתים הסימנים
 וכן לילד, בנוגע ההורים מדבוי בנוכחותכם, מתגלה שהוא כפי משפחתו בני עם שלו היומיומי הקשו מן שלכם

חשז. המעורו מיזע ליזיעתכם שהביאו אחוים מקצוע אנשי או שכנים של מדיווחים
 דמות עם הקשו האיתוו: בתהלין מוכזי תפקיד ממלאת משפחתו ובני הפעוט או התינוק בין הקשר מאופי התרשמות

 לפרטים לב שימת לחייהם. הואשונות בשנתיים ופעוטות תינוקות עבור במיוחד חיוני הוא מטפל דמות עם או הורה
 אופי על ובות אתכם ללמז יכולה מזה, זה נפודים הם וכיצד ההווה אותו מחזיק כיצד למעון, הילד מובא כיצז כגון

 היא אך כמעט, מילולית היא אין זה בגיל הילז. של המיוחדת לשפה ההורה מגיב כיצד גם לואות יש ביניהם. הקשו
 ההורה: לתגובת לב ולשים אלו להבעות מיוחדת לב תשומת להקזיש יש פנים. הבעות או גוף מחוות בתנועות, עשיוה
אחרת. מחווה לכל או לחיוך מצוקה, לסימני התינוק, של לבכי מגיב הוא כיצז

 החרפה או ירידה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף פעוט או תינוק לאתר ניתן שלפיו ביותו המשמעותי הסימן
 ועם משפחתו בני עם שלו הקשו בביטוי חז ושינוי חריגה או מוזוה התנהגות הוא לכך הביטוי הוגשי. במצבו דרמטית

בגן. או במשפחתון במעון, השונות בפעילויות להתנסות שלו ובמוכנות המקצוע, אנשי



הדרכה חוברת
החוזית לחבוה מותאמת

לזכור: חטוב
 בלבז אחד סימן מופיע אם אחז. סימן רק ולא לכך, סימנים כמה כלל בדון יואה להזנחה או להתעללות שנחשף ילד ו.

והדיווח(. ההתייעצות הפרק: את בהמשן )ראו המתאימים הגוומים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, שמדאיג
 שנואים מסימנים חוץ )כאמוו, רוב פי על מסוימת. תקופה במשך מופיעים הם אם ולואות סימנים אחר לעקוב יש .2

חד-פעמיים. מסימנים להתרשם אין במיוחד(, מדאיגים לכם
 הזנחה. או התעללות עקב ולא שונות מסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים רבים מחשידים סימנים .3

 מתקשר מאושר, נראה הוא אך תמיד, בניקיונם מבהיקים שאינם בבגזים לבוש להיות יכול פעוט או תינוק לדוגמה,
 סובל אינו זה שילז להניח סביר במסגרת. השונות מהפעילויות התלהבות ומגלה וילדים, מבוגרים עם היטב

החיצונית. הופעתו מלבד נוספים בסימנים מבחינים היינו שאז מפני מהזנחה,
 שונים, אורגניים מקשיים הסובלים ילדים אצל גם נצפים בהמשן המתואוים הסימנים מן ניכר שחלק לב לשים יש .4

 להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילדים גם כי )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית שכלית מומה
יותו(. רבה במידה אפילו והזנחה,

 נחשפים אלה בגילים ילזים גם להתעללות. להיחשף יכול פעוט, או כן, כל קטן שתינוק להאמין קשה רבים לאנשים .5
אתכם! להטעות הרן לגילם תתנו ואל זאת, לתופעה

נקבה(. ומין זכר )ממין הפעוט או התינוק גם נכלל ילז במונח הערה:

שנתיים ל٩ עד תינוקות אצל איתור סימני

חיצונית הופעה עצמה(. על חוזרת )תופעה הוחלפו שלא חיתולים עם מלוכלך, החינוכית למסגות מגיע ٠ קבוע. באופן רע ריח ומדיפים נקיים אינם והגוף הבגזים ٠ בקיץ(. מזי חמים או בחורף חמים זי )לא השנה לעונות מתאימים אינם הבגדים ٠ ובים. ימים במשן הבגדים אותם עם כוופיע ٠

גופני חצב ופואית. מסיבה נובעים שאינם בגילו, אחרים פעוטות או לתינוקות יחסית נמוכים גובה או משקל ٠ במעקב. נמצא אינו תוופות, או חיסונים בזמן מקבל אינו ٠  מסיבות נובע זה ואין וכדומה( הליכה עזוי שמיעה, מכשיוי משקפיים, )כמו לו הנחוצים ופואיים עזוים מקבל אינו ٠
כלכליות. שינה הפועות ٠ תמיזית עייפות ٠ תמידי ועב ٠



במיוחד רזות גפיים ٠ נפוחה או גזולה בטן ٠ ואדמדכזות לחות קוות, וגליים או יזיים כפות ٠ שיעו נשיות וזל, זקיק שיעו ٠ העיניים תחת שחווים עיגולים ٠ חיווו עוו ٠ הקאות ٠ שלשולים ٠ תכופות התקווויות ٠  או באזישות, נתקלת ההורה לב תשומת )הסבת שבוע סופי או חופשות אחרי המופיעה קשה חיתולים תפוחת ٠
נעשה(. לא זבו ובפועל לטפל כוונה על בהצהוה  ההתפתחות שלב את תואם אינו לחבלה שניתן ההסבר החלקה. או נפילה יזי על נגרמו כי נראה שלא חבלה סימני ٠

וכזומה(. הולך או עומד לא עוד זוחל, לא עוד )הילז הילז של המוטורית שונים החלמה בשלבי כלומו שונים, בצבעים זם שטפי ٠ אינם לגביהן ההורה שהסבוי הצוואר(, באזור חתכים או חבורות נפוחה, או פצועה שפה )כגון שונות פציעות ٠
סבירים נשמעים כוויות סימני ٠ החוזית לחבוה מותאנזתנשיכות סיכזני ٠

בהקאות מלווה כושטוש של סימנים ٠ שיעו( תלישת על להעיד )עלולים קרחת סימני ٠

ושכלית מוטורית התמתחות בגילו אחוים ילזים כמו קולות משמיע אינו ٠ אותו הסובבים עם קשו וביצירת בתנועה מאוז פסיבי ٠ אחוים ילדים משל יותו רפויים ששויויו ניכר ٠ כלשהי פיזיולוגית בעיה או אורגני ליקוי אינו מקורן כי שזומה הליכה( או זחילה עמיזה, )בישיבה, מוטוויות בעיות ٠  יכולים לכן )הסימנים בעגלה או במיכוה בשכיבה ובות שעות מבלה שהוא משום לתנועה הזזמנות לו שחסוה ניכו ٠
במיטה( ארוכה שהייה על המעידים התקרחות סימני למשל, להיות, עצמים או פנים אחוי לעקוב נוטה אינו ٠

 זווקא ולאו שונות, התפתחות בעיות בגלל או אווגניים ליקויים בגלל גם להופיע יכולים זה בסעיף שיפווטו מהסימנים ניכו חלק הערה:

 בכל אחרים. כזתחוכזים בסימנים גם להבחין תוכלו הזנחה, או התעללות שחווה בילד כוזובו כאשו רוב פי על הזנחה. או מהתעללות כתוצאה

עובזים. אתם שבה במסגות מוכזחה יועץ עם להתייעץ מוכזלץ ספק, של מקוה



רגעי' מצב

החוזית לוזבוה מותאמת

ומאוים מפוחז נואה ٠ חויג באופן עצבני ٠ מאושו לא תמיד נראה ٠ מודאג נראה ٠ מבולבל נואה ٠
לכאב או להנאה מגיב אינו ♦ הבעה חסוות פניו ٠ כלל מחיין אינו או וחוקות לעתים מחיין ٠ מהזמן ניכו חלק ומעות מלאות עיניו ٠ חלושה תלונה כבזו הנשמעת יבבה מייבב ٠ תסכול מביע אינו ٠ במיוחו ושקט עצמו בתון מכונס לסביבתו, אדיש ٠ בזשפחה( בן בנוכחות )למשל, מסוים אדם בנוכחות למתח נכנס ٠
אחוים ילדים כמו ממנו נהנה אינו או המכופלת, עם גופני ממגע נותע ♦

 מזדמנים בחפצים בועט או נושך, או בקיו, הואש את דופק או עצמן, על החוזוות חז-גוניות בתנועות מתנועע ٠התנהגו"
כאלה( התנהגויות כמה משלב )או לב תשומת למשון שלא מנסה הוא כי ונואה משינה, כשכזתעוור קול משמיע אינו ٠ אחוים מבוגרים של או הגננת של פיזית מקרבה פחד מגלה ٠ בגזים או חיתולים לו כשמחליפים נרתע ٠ ופתאומי( בולט שינוי ויש פיזי כזקשו נהנה בעבר אם במיוחד לב לשים )יש חיבוק או ליטוף כמו גופני ממגע נרתע ٠ אחוים לילזים בולטת בתוקפנות מגיב ٠ מזון תמיד מחפש ٠

מוצנעים באיבוים להם ולגעת אחרים ילדים להפשיט מנסה למשל, מגונה, באופן מתנהג ♦  קשר של סממנים בו שיש קשו ליזום או מוצנעים, במקומות לגעת )מנסה המבוגו אל מגונה באופן מתנהג ٠
מגונה( גופני אחרים ילדים עם במשחקיו בזגונים מצבים משחזו ٠ ביותו ממנה נהנה שבעבר אף המשחק משעת נהנה אינו ٠ ולהבנתו לגילו מתאימות הן שאין מיניות או חריגות בוטות, במילים משתמש ٠



למשפמתו הפעוט או התינוק בין הקעור משפחתו מבני אחד כלפי ובולטת חויגה צייתנות מגלה הילד ٠ המשפחה מבני אחז מפני או משפחתו מבני בווו חשש של סימנים מגלה הילז ٠
 ומפוחז מבוהל כשהוא המשפחה מבני לאחד נצמד הילז ♦
עין קשו הילז עם יוצו אינו ההורה ♦ שלו לקולות מגיב אינו או בקול אתו לתקשו נוטה אינו ההורה ٠ מצוקה או נוחות חוסר של סימנים מראה כשהילד מגיב אינו ההורה ٠ תגובה אצלו לעווו לניסיונותיו אדיש ואף הילד של מציוויו מתלהב אינו ההווה ٠ גנאי בכינויי לילז פונה ההווה ٠
 בו אוחז מכני, באופן מהעגלה אותו מוציא למשל: בולטים. היענות בחוסו או רגישות בחוסו לילז מתייחס ההווה ♦

שלו ההליכה בקצב להתחשב בלי במהירות וצועד ביז אותו מושן נעיכזה, לא בצורה החיוביות להתנהגויותיו לא אבל הילד של השליליות להתנהגויות מתייחס ההווה ٠ ומזלזל מעליב באופן לאחיו או אחרים לילדים הילז את משווה ההווה ٠ המקצוע אנשי אל ההווים יחס ٠ אתכם מקשו נותע ההווה ٠  טובה באוויוה נעשתה להיפגש שהצעתכם אף מגיע, ואינו לבוא מבכויח או אתכם מפגישות מתחמק ההורה ٠
מאיימת ולא נגדו כמכוונת הילד התנהגות את מפוש או שליליים, במונחים לילז מתייחס שהוא מתרשמים אתם עמו בשיחה ٠

אותי"( לעצבן מנסה הוא כי בוכה )"הילז הילז של וגשיות או גופניות לבעיות לבו תשומת את לעורו לניסיון נענה אינו ٠

תצפית באתצעות עולא היזע קבלת
להלן: כמפורט אחרות, בזוכים אלא תצפית באכזצעות התקבל שלא נוסף למידע גם מיוחזת לב תשומת לייחס יש ההורים בין לאלימות עד הילז ٠ הילד עם נמצאים אינם כמעט ההווים ٠ צעירים אחים לובות מתאימים, שאינם שמוטפים עם ממושכים זמן לפוקי מושאר הילד ٠

 חילן, אל לב תשומת בחוסו ולנהוג עבתה מיום ומותש עייף לחזוו יכול הווה עצמה. על החוזות בהתנהגות מזובו אם לב לשים יש הערה:

לדאגה. סיבה לנו יש זמן, לאווך עצמה על חוזות כשההתנהגות מתעלל. הווה שהוא בו נחשוד לא ועזיין

הדרכה ו״בית
זית١הח לחברה מותאמת



שש TO שנתיים בני י^ז־יס

האיתור יר١תה
 מן שלכם התרשמויות מתון עצמו, בילד מהתבוננות להתקבל יכולים התעללות של אפשרות על המאותתים הסימנים
 שכנים או מקצוע מאנשי וכן לילז, בנוגע ההווים מדברי בנוכחותכם, משפחתו בני עם הילז של היומיומי המפגש
חשש. המעלה כוידע ליזיעתכם שהביאו

 בחוויותיו. אתכם לשתף יבחו אם יאמו, שהילד מדבוים וגם אלה מסימנים גם ללמוד תוכלו יותר מבוגר ילד אצל
 ביטויים על בעיקר תתבסס התרשמותכם פחות, מפותחת שלו המילולית והשפה יותר צעיר שהילז ככל אולם

וכדומה. וציוו משחק כמו הפעילויות בעת התנהגות מחוות, פנים, הבעות חיצונית, הופעה לא-מילוליים:
 קשו ביניהם קיים האם בו: המטפלת לדמות או להורה הילד בין התקשורת מתרחשת שבו לאופן בכויוחד להתייחס יש

 להבעת או לחיון כוגיב הוא האם הילד, של מצוקה לאיתותי מתייחס ההווה כיצז לשלום, הפריזה בעת קווה מה גופני,
בואו. על הילז של השמחה
 במצבו זומטית החופה או יויזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף ילז לאתו ניתן שלפיו ביותו המשמעותי הסימן
 נהנה היה שבעבו בפעילויות להשתתף שלו במוכנות חדה יוידה חריגה, או מוזוה התנהגות הוא לכך הביטוי הוגשי:

חדשות. התנסויות מפני ובולטת פתאומית רתיעה או מהן,
למסגות שהגיע לפני חינוכיות מסגוות כמה עבו כבר שהילז לכם נודע אם זה: הוא אליו להתייחס שראוי נוסף סימן הדונה חובות

ילדיהם את כזעבירים הורים שבהם מקוים יש לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבר כן על מקבלים ואינכם שלכם החוזית דחבוה מותאמת
 ההורים מנסים זו בדרך להתעללות. חשד בעקבות המקצוע אנשי אליהם שפנו אחרי לאחרת אחת חינוכית ממסגרת
המקצוע. אנשי עם מקשו להתחמק

לזכור: חשוב
 מסימן מודאגים אתם אם אחז. סימן וק ולא לכן סימנים כמה כלל בדון יואה להזנחה או להתעללות שנחשף ילז .1

והזיווח(. ההתייעצות הפרק: את בהמשן )ואו המתאימים הגוומים עם התייעצות לשקול תוכלו בלבד אחד
 שנראים מסימנים חוץ )כאמוו, חד-פעמיים מסימנים ולא זמן לאורך המופיעים מסימנים להתרשם יש רוב פי על .2

במיוחד(. כזדאיגים לכם
 הזנחה. או מהתעללות ולא שונות מסיבות ולהיגרם לחלוכוין תמימים להיות יכולים ובים מחשיזים סימנים .3

 היטב מתקשר מאושו, נראה הוא אך תמיד, בניקיונם מבהיקים אינם בגזיו ברישול, לבוש להיות יכול ילז לזוגמה,
 מהזנחה, סובל אינו זה שילז להניח סביו במסגרת. השונות בפעילויות בהתלהבות ומשתתף וילזים, מבוגוים עם

החיצונית. הופעתו מלבד נוספים בסימנים מבחינים היינו שאז מפני
 שכלית מרמה שונים, אורגניים מליקויים הסובלים ילזים אצל גם נצפים בהמשך המתוארים הסימנים מן ניכו חלק .4

 אפילו ולהזנחה להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כי )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית
יותר(. רבה בכזידה



 אלה בגילים ילזים גם אבל להתעללות, להיחשף יכול ארבע או שלוש בן רן שילד להאמין קשה רבים לאנשים .5
אתכם! להטעות הצעיר לגילם תתנו אל לתופעה. נחשפים

 למסגות הקשווים סוציאליים( עובזים או )פסיכולוגים מקצוע אנשי עם להתייעין מומלץ ספק, של מקרה בכל .6
 בלשכה הסעו פקין עם או פסיכולוגי-ייעוצי( )שירות שפ״י מדרין עם להתייעץ גם ניתן בה. עובזים שאתם

החוברת(. בגב טלפון ומספוי כתובות )ראו חברתיים לשירותים

שש עד שנתיים בני אצל איתור סימני

וויצונית ה٧הופ ומסווק וחוץ כשאינו למסגרת מגיע ٠ קבוע באופן רע ויח מזיפים או מלוכלכים וגופו בגזיו ٠ בקיץ( מזי חמים או בחורף חמים מספיק )לא השנה לעונות מתאימים אינם בגדיו ٠

גופני מצב
חויג משקל מעודף סובל או במיוחד וזה ♦ הולם טיפול מקבל אינו כי ונואה קוובות, לעתים חולה ٠ הזבר כי ונואה וכדומה( הליכה עזוי משקפיים, שמיעה, מכשיוי כמו )עזוים לו הנחוצים ופואיים עזוים מקבל אינו ٠ כלכליות מסיבות נובע אינו ٠ תמיד עייף ٠ העיניים תחת שחווים עיגולים ٠ חיווו עורו צבע ٠ כרוני באופן תיאבון חסו או תמיז, ועב ٠ טופלו שלא פציעות עקב זיהומים או פצעים לו יש ٠ שבווות ציפורניים ٠ נספחים( בפרק חושים )ואו שונים החלמה בשלבי נמצאים שהם משמע שונים, בצבעים זם שכופי או חבורות ٠ סביר אינו ההווה להן שנותן שההסבו הצוואו(, באזור חתכים או חבווות נפוחה, או פצועה שפה )כמו שונות פציעות ٠ כוויות סימני ٠ נשיכות סימני ٠ בהקאות המלווה טשטוש של סימנים ٠ שיעו( תלישת על להעיד )העלולים קוחת סימני ٠ המין באיברי או בישבן גירוי או כאב על הילז של תלונות ٠ בישיבה או בהליכה קשיים ٠

הדרכה חוברת
החוזית לחברה מותאמת



ושכלית תוג״רית התפתחות
גילו לבני בהשוואה דל מילים אוצר ובעל מילולי בביטוי מתקשה ♦ גילו בני של ההבנה לומת המתאימים הסבוים או הוואות מבין אינו ٠ מוכוות לא ממשימות או מהתנסויות קיצוני באופן נותע ٠ לגילו המתאימה מוטורית בפעילות מתקשה ٠ נוקשה גופו חופשיות, בחוסר כזתנועע ٠

 או גבולית שכלית רמה בגלל אווגניים, ליקויים בגלל גם להופיע יכולים זה בסעיף שצוינו מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש הערה:

 להבחין תוכלו הזנחה או התעללות שעובו בילד מזובו כאשו ווב פי על הזנחה. או התעללות בגלל זווקא ולאו שונות, התפתחות בעיות בגלל

ספק. של מקרה בכל בה, עובוים שאתם במסגות מומחה יועץ עם להתייעץ מוכזלץ אחוים. מתחומים בסימנים גם

הדרכה חוברת
החוזית לחבוה מותאכזת

רגשי חצב מאוים או מפוחז נואה٠ מתוח נואה ٠ מבולבל נואה ٠ מדוכא או עצוב נראה ٠ מוזאג נראה ٠ לסביבתו אדיש נראה ٠ מווקן מבטו ٠ עצמו בתון מכונס ٠ ויצירותיו ציוויו את ומבקו קשות עצמו את כוגנה נמוך, עצמי דימוי לו יש ٠ להנאה מגיב אינו ٠ לכאב מגיב אינו ٠ תסכול מלהביע נמנע ٠

תיאבון מחוסו סובל לחילופין, או אחוים, מילזים מזון גונב או מזון מחפש תמיז ٠החנהגוח חיבוק או ליטוף כמו גופני ממגע נותע ٠
עין מקשו נמנע ♦ אחוים ילזים כלפי בתוקפנות מגיב ٠ גילו בני אחרים ילזים כמו מצפון מפתח שאינו נואה ٠ עצמו את לרסן מאוז כותקשה ٠ גבולות בבדיקת תדיו עסוק ٠



מהמסגרת לקחתו שבא ממבוגו פחז מבטא ٠ מבוגוים עם קשר יוצו אינו ٠ בהם להיעזו האפשוות על מראש מוותו כאילו מבוגרים, לעזות מלפנות נמנע ٠ מגונה גופנית התנהגות מחקה או ילדים מפשיט למשל, מגונה, באופן מתנהג ٠  במקומות לגעת אתכם מוביל או לבגזיכם, מתחת לגעת )מנסה בסביבתו מבוגוים אל מגונה באופן מתנהג ٠
בגופו( מוצנעים בגילו לילזים מוכוים שאינם מגונים במונחים או חויגות בוטות, במילים משתמש ٠ וכפייתי מגונה באופן עצמו עם מתעסק ٠ מהם נהנה היה שבעבו אחוים עם ממשחקים נהנה אינו ٠ קוובות לעתים בוכה ٠ להוטיב חזר תינוקי, באופן מתנהג ٠ מזומנות לעתים להיפצע נוטה ٠ וכדומה( "מכועו" "מפלצת", )"רע", גנאי כינוי עצמו על מזביק ٠ עושה שהוא שגיאות על רב בלחץ מגיב ٠ מהישגיו רצון שביעות או גאווה של סימנים מואה אינו ٠ משכנע בלתי הסבר נותן או מתחמק פיזית, לפגיעה בנוגע שאלות על לענות מסרב ٠ מופרזת צייתנות מגלה ٠ אחוים ילדים עם עימות של סוג לכל להיכנס פוחד ٠ וכדומה( בזיקה לשם החולצה הווזת )חיסונים, ופואית מעזוה קיצוני באופן פוחז ٠ מחמד לחיות מזיק ٠

ומשחק ציורים ציוו מפני חשש מגלה או מלצייו נמנע ٠ בציוו אחוות זמויות לעומת מאוד קטן עצמו את מצייו ٠ מאוד אלימים או מגונים פיזיים תכנים מצייו ٠ מגונים פיזיים או אלימים תכנים בעלי בציווים עצמו את מזהה ٠ שלו במשחק נבוך או מתבייש ٠ מזוכיסטי או סדיסטי וכיוון אלימות של גוון עם לעתים במין, עוסקים הילד של במשחקו התכנים ٠ דמיון ממשחקי נמנע ٠

משפהתו י1לב הילד ביו הקשר המשפחה מבני אחז מפני או משפחתו מבני בווו חשש של סימנים מגלה ٠ משפחתו מבני אחז כלפי ובולכות חריגה צייתנות מגלה ٠

החוזית לחברה סותאכזת
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מפוחז או מבוהל כשהוא המשפחה מבני לאחז נצמד ٠ נשללו ההווים עם שעשיתם )ובבירוו החינוכית למסגות אותו שמלווה ממי להיפרז כשעליו פאניקה סימני מגלה ٠ אחרים( חריגים שינויים או צפוי לא מוות מחלה, תינוק, ליזת כמו במשפחה שינויים ٠ ההורה על חסותו את שפווש כמי חויג, באופן ההווה את מחבק מלטף, ٠
עוינת בתגובה נענה הוא ההווה כלפי כעס מבטא וכשהילז שליליים, רגשות לבטא לילד מאפשרים אינם ההווים ♦ שונות משפחתיות בבעיות הילד את מאשים ההווה ٠ חבויו בפני הילז את מבייש ההווה ٠
משפחה בן יזי על מושפל או מוקנט הילד ♦ או באישיותו חיובי צז כל וואים ואינם וביקוותיים, שליליים במונחים אליו או הילו על מזבוים המשפחה בני ٠

בהתנהגותו

הזונה חוברת
החרדית להבוה תותאתת
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המקצוע איש אל ההורים יהס המשותף במפגש ומוגיעה טובה אווירה להשוות שניסיתם אף אתכם, מקשו מתחמקים ההורים ٠ בענייניהם להתעוב שלא לכם וקוואים לפרטיותם בוטה בפלישה אתכם מאשימים ההווים ٠ לילו שקורה למה המוחלטת האחויות את לכם מעבירים ההווים ٠ נענים אינם הרפואיים לצרכיו או הילד של רגשיות או גופניות לבעיות ההווים לב תשומת את לעוור ניסיונותיכם ٠ ומגוונים רבים בנושאים אתכם ולויב להתווכח נוטים ההווים ٠

 לב תשומת בחוסו ולנהוג עבתה מיום ומותש עייף לחזוו יכול הווה עצמה. על החוזות בהתנהגות מוובר כאשר בעיקו לב לשים יש הערה:

לזאגה. סיבה לנו יש זמן, לאורן עצמה על חוזות כשההתנהגות מתעלל. הווה שהוא בו נחשוז לא ועזיין לילז,

תצפית באתצעות שלא מידע קבלת
להלן: כמפווט אחרות, בדוכים אלא תצפית באמצעות לא שהתקבל למיוע גם מיוחדת לב בתשומת להתייחס יש  סבירים לא בעונשים תכופות לעתים הילז את להעניש ה נוכו שהמשפחה אחו, ממקוו או הילד מן לכם, נוזע ٠

 אוון זמן לפוק בבית אותו מותקים סגורים, במקומות אותו כולאים ממושן, לזמן הילז עם לזבו )מפסיקים
חבותיות( בפעילויות להשתתף עליו ואוסוים ביותר וחוקות לעתים יחד נמצאים וההורים הילז ٠ נשיקה( ליטוף, )חיבוק, פיזי מגע ההורה מן מקבל אינו הילז ٠ ההווה של והרגשית הפיזית זמינותו אי עקב בחוויותיו ההווה את לשתף יכול אינו הילז ٠ משפחתיים באיוועים משתתף אינו הילז ٠ הילד בנוכחות זה אל זה באלימות מתנהגים ההורים ٠ הילד כלפי האחים מצז אלימה התנהגות של במקוה מתערבים אינם ההורים ٠ מהם( אחז עם או ההורים עם ישן הילזים אחד )לדוגמה, תמיהה מעוווים בבית השינה סזוי ٠



שתיס-עטרה IV טט ביי ילדים

האיתור תה^יר
 מתוך משפחתו, ובבני בו שלכם מתצפית עצמו, הילד מן להתקבל יכולים התעללות של אפשרות על הנוראים הסימנים

 או מקצוע מאנשי וכן לילו, בנוגע ההווים מדברי בנוכחותכם, משפחתו בני עם הילד של מהמפגש שלכם התושמות
חשש. המעלה מיוע ליזיעתכם שהביאו שכנים
 במצבו דרמטית החרפה או ירידה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף ילז לאתר ניתן שלפיו ביותו המשמעותי הסימן
 סירוב מהן, נהנה שבעבו בחוויות להתנסות שלו במוכנות חד שינוי חויגה, או מוזרה התנהגות הוא לכן הביכווי הרגשי:

ללימוזים. בגישה חז שינוי כללי ובאופן חדשים, נושאים ובלימוד חדשות בחוויות להתנסות
 שהגיע לפני חינוכיות מסגוות כמה כבר עבר שהילד לכם מתברו אם זה: הוא אליו להתייחס שראוי נוסף סימן

 ילדיהם את מעבירים הווים לפעמים לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבר כך על מקבלים ואינכם שלכם למסגרת
 זו בזרך להתעללות. חשד בעקבות המקצוע אנשי אליהם שפנו לאחר אחות חינוכית למסגרת אחת חינוכית ממסגות
המקצוע. אנשי עם מהקשר להתחמק ההורים מנסים

כור:1ל הטוב
החרדית לחברה כזותאמתאחז סימן וק מופיע אם אחד. סימן רק ולא לכן סיכזנים כמה כלל בדוך יראה להזנחה, או להתעללות שנחשף ילז .1

והדיווח(. ההתייעצות הפרק: את בהמשן )ואו המתאימים הגורכזים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, המזאיג
 שנואים מסימנים חוץ )כאמור, חז-פעמיים כזסימנים ולא זמן לאוון שמופיעים מסימנים להתרשם יש ווב פי על .2

במיוחד(. מזאיגים לכם
 הזנחה. או מהתעללות ולא שונות מסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים רבים מחשידים סימנים .3

 יכולים כאלה ילדים מוזנחים. ילזים בהכוח אינם הספר בבית נקיים לא בבגדים או בוישול הלבושים ילדים לדוגמה,
ולימודית. חברתית מבחינה תקין באופן ולתפקז מאושוים, להיואות

 שכלית מרמה שונים, אורגניים מליקויים הסובלים ילדים אצל גם נצפים בהמשך המתואוים הסיכזנים מן ניכר חלק .4
 אפילו ולהזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כי )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית
יותו(. ובה במיזה

 או סוציאליים עובדים עם או המסגות, יועץ כמו המתאים המקצוע איש עם להתייעץ מומלץ ספק של מקרה בכל .5
 לשירותים בלשכה הסעד לפקיז או שפ״י למדריך לפנות גם ניתן עובדים. אתם שבה למסגות הקשווים פסיכולוגים
 ושירותים מוסזות מקצוע, "אנשי בפוק גם )ואו והזיווח ההתייעצות בפוק: שתמצאו ההנחיות פי על חבותיים
בסיכון(. בילדים המטפלים בקהילה
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שתים־עשרה עד שש בני אצל איתור סימני

חיצונית הופעה ומסורק רחוץ כשאינו למסגות מגיע ٠ קבוע באופן וע ויח מדיפים או מלוכלכים בגדיו ٠ קיצוני באופן בהופעתו מוושל ٠ בקיץ( מדי חמים או בחורף מספיק חמים )לא השנה לעונות מתאימים אינם הבגדים ٠

החוזית דחבו־ה מותאמת

גופני מצב חויג משקל מעוזף סובל או ביותר וזה ٠ הולם ופואי טיפול מקבל שאינו ונואה קרובות לעתים חולה ٠  נובע זה ואין וכדומה( הליכה עזוי משקפיים, שמיעה, מכשיוי כמו )עזרים לו הנחוצים ופואיים עזוים מקבל אינו ٠
כלכליות מסיבות

תמיד עייף ♦ חיווו העור גוון ٠ העיניים תחת שחורים עיגולים ٠ כרוני תיאבון חוסר או כווני, ועב ٠ מטופלים שאינם פצעים של זיהומים ٠ שבורות ציפורניים ٠ נספחים( בפרק תרשים )ראו שונים החלמה בשלבי נמצאים שהם משמע שונים, בצבעים זם שטפי או חבורות ٠ סביר( נשמע אינו ההווה לכך שנותן )וההסבר הצוואו באזור חתכים או חבורות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠ כוויות סימני ٠ נשיכות סימני ٠ בהקאות מלווים טשטוש של סימנים ٠ בישיבה או בהליכה קשיים ٠ המין באיבוי או בישבן גירוי על או כאב על תלונות ٠

לישד׳ וחצב קוגניטיבית ■גולת ברווה סיבה ללא בלימוזים, ופתאומית קיצונית היזרזרות ٠ ושוטף מילולי בביטוי קושי ٠ ומסובב סיבה של בסיסית בהבנה קושי ٠ מאורגן ולא מבולבל חשיבה תהליך ٠



שמסופר( סיפור המווה, של )הסברים שמיעתי מידע של בעיבוז קושי ٠ קדימה בתכנון קושי ٠ ולהפן( השבוע בסוף שהוא חושב השבוע בתחילת לבוחר, היום בין )מתבלבל הזמן בחוש פגיעה ٠  וויכוז קשב הפועות למידה, ליקויי של מסיבות ולא בגילו, המצופה לפי בסיסיות למידה מיומנויות לוכוש יכולת אי ٠
וכדומה

חזשות כזשיבזות מביצוע או חזשים נושאים של מלמידה רתיעה ♦ טובה שיכולתו וידוע למידה קשיי אובחנו שלא אף נמוכה, ומוטיבציה בלימוזים עניין חוסו ٠

 שכלית ומה וויכוז, קשב הפועות למתה, קשיי של ביטויים גם להיות יכולים זה בסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש הערה:

 במסגות מומחה יועץ עם להתייעץ מומלץ ספק של מקוה בכל ולהזנחה. להתעללות ביטוי דווקא ולאו אחוים, אורגניים ליקויים או גבולית

 אלה גילאים אצל אחוים. מתחומים בסיכונים גם להבחין תוכלו הזנחה, או התעללות שעובו בילד כזזובו כאשו ווב פי על בה. עובזים שאתם

הלימוזי. במצב קיצונית להועה במיוחז לב לשים יש

תש■ מצב מאוים או מפוחז נואה ٠ מתוח נראה ٠ מבולבל נראה ٠ מדוכא או עצוב נואה ٠ מוואג נואה ٠ לסביבתו אזיש נואה ٠ הבעה חסר ٠ עצמו בתון כזכונס ٠ להנאה מגיב אינו ٠ לכאב מגיב אינו ٠ קוובות לעתים בוכה ٠ תקווה חוסו תחושת מבטא ٠ וכדומה( "מכוער׳' "מפלצת", עצמו את )מכנה עצמי עון חוסו של תחושה מבטא ٠ שקרו" ועים ב״דבוים עצמו את מאשים ٠ לקרוע או לקלקל בהן, לחבל נוטה מעבודותיו, מרוצה אינו ٠ התאבדות על מחשבות מביע או חושב למות, וצון מביע ٠ בולטת בצורה פסיבי ٠ ועוין כעוס ٠ קשר( יוצו אינו עצמו, בתון מתכנס מופנם, נעשה ומתקשו יותו פתוח שהיה )ילז הוגשי במצבו קיצוני שינוי מובחן ٠

החוזית לחברה מותאמת



הדרכה חוכרת
החוזית לחבוה מותאמת

קיצוני משמעת חוסר מגלה ٠התנהגות  לבזוק מנסה כאילו בשלו, ממשין הוא מקובל אינו מסוים שמעשה לו כשהוסבו )גם גבולות בבזיקת הזמן כל עסוק ٠
המבוגו( תגובת את דופן יוצאת בצורה תוקפני ٠ ממנו קטנים ילדים כלפי תוקפנות מגלה ٠ זעם פרצי נתקף קרובות לעתים ٠ אלימות במקרי קוובות לעתים מעורב לעימותים, הזזמנויות הזמן כל מחפש ٠ )ונזליזם( לומז הוא שבה המסגרת של וכוש ולהווס לחבל נוטה ٠ לו( להזיק העלולים חומרים שותה או אוכל )למשל לעצמו להזיק נוטה ٠ התאבדות ניסיונות עושה ٠ מבוגרים עם מקשרים חשש מגלה ٠ עין קשו יוצר אינו ٠ משכנע בלתי הסבר נותן או מתחמק פיזית, לפגיעה בנוגע שאלות על לענות מסרב ٠ בהם( להיעזו האפשוות על מואש מוותר )כאילו מבוגוים לעזות מלפנות נמנע ٠ הלימודים את שסיים לאחו וב זמן ומתעכב הספר( לבית לאחו נוטה )ולחילופין, מאוז מוקזם הספו לבית מגיע ٠

קרובות לעתים הספו מבית נעזר ٠ וכדומה( בדיקה לשם החולצה הוודת )חיסונים, ופואית מעזוה קיצוני באופן פוחד ٠ התעמלות( שיעורי )כמו פיזית בפעילות להשתתף מסוב ٠ וכדומה( )במלתחה לכיתה חבויו בנוכחות בגדיו את להחליף מוכן אינו ٠ קוובות לעתים בוכה ٠ תסכול לשאת בולט קושי מבטא ٠ לגילו תינוקי באופן מתנהג ٠ הוטבה בעיות מופיעות ٠ אחוים ילזים עם שלו בקשר "הקורבן" להיות נוטה ٠ טוב לא ציון כשמקבל ממשי פחד מבטא ٠ הזווש הציוד בלי הספו לבית בא ٠ להיתפס( רוצה שהוא חשים אתם )לעתים מזון מבקש או גונב ٠ בגילו אחרים לילזים בהשוואה לקוי שלו שהמצפון נראה ٠ לגילו מתאים שאינו מגונה פיזי באופן מתנהג ٠ וילזים מבוגרים מגונה להתנהגות לפתות מנסה ٠ בגילו לילד מתאים שאינו מגונה פיזית התנהגות בנושאי וב ידע מגלה ٠ וכפייתי מגונה באופן עצמו עם מתעסק ٠



גסות במילים משתמש ٠ לגלות יכול שאינו סודות לו שיש רומז ٠ ונותע מתחוכו דבר של בסופו אך אתכם, לשוחח או אליכם לפנות רוצה שהוא נדמה ٠ בודז הוא למעשה אבל חבוים הובה לו שיש מספו ٠ בוור לא ממקור וב כסף לו יש ٠
פעילות שחייה, בזוזיקה, שיעורי כמו הנאה, לו גרמו לכן שקודם שונות מפעילויות ליהנות פתאומי באופן מפסיק ♦

וכזומה חוגים נוגנו, בתנועת

ומשהק ציור ציוו מפני חשש מגלה או מלצייו נמנע ٠ בציור אחוות דמויות לעומת כזאוד קטן עצמו את מצייו ٠ מזוכיסטיים או סדיסטיים תכנים עם מגונות פיזיות סיטואציות של תיאור מופיע בציוריו ٠ מאוז אלימים או מגונים פיזיים מצבים בציוויו מתאו ٠ צבעוניות נעזוים ציוריו ٠ ממשחק נמנע ٠ מהם נמנע או זמיון ממשחקי פוחז ٠ שלו במשחק נבון או מתבייש ٠

ההורה אל הילד ■חס ווחו במצב לשינוי קל רמז כל וקולט עוני ההווה, לשלום קיצוני באופן חוז ٠ ההווה על חסותו שפורש כמי חויג באופן ההורה את מחבק מטפל, מלטף, ٠ תנאי בכל בעיניו חן למצוא או ההורה וצון את להשביע מנסה חויג, באופן צייתן ٠ בפניו להתבטא מעז ואינו מההורה מפוחז נואה ٠
ההורה עם מזבר כשהוא עיניו את משפיל ♦

הילד אל ההורה יהס כזעוכו מפחית או הילד את מאשים ٠  להשוות ונוטה וכדומה(, "אסון" "מפלצת", כ״רע", הילד את )רואה בלבד השליליים הצדדים את הילד אצל וואה ٠
מזלזל באופן לאחיו אותו אהדה מעוווי צדזים או חיוביים צדזים הילז אצל למצוא לו קשה ٠ מבטא או אומו שהילד למה קשוב להיות מתקשה ٠ להווה( יחסו החבותי, מצבו הספו, בבית הוגשתו כמו מגוונים )בנושאים שליליות תחושות לבטא לילד מאפשו אינו ٠ חלילה וחוזר עליו כועס ושוב בוכות, מקרבו הוא מכן לאחר ומיד עליו כועס הוא עקבית: איננה לילז התייחסותו ٠

הזונה הוברת
החוזית לחברה מותאנזת
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הילד של החריגה בהתנהגותו המסגרת את להאשים ונוטה לפגישות בא ٠

ברווים וגבולות זוישות מציב אינו ٠ הילז כלפי אזישות מפגין ٠ אומר שהילד דבו כל על ביקוות מעביר ٠ חיים הם שבה התובותית בסביבה גם חויגים שהם ואיסווים קשות הגבלות הילד על כוטיל ٠ שונות משפחתיות בבעיות הילד את מאשים ٠  זמן סגור בחדר אותו משאיו שליליות, כוילים עצכוו על לומר אותו כוחייב ומשפילים: קשים עונשים הילז על מטיל ٠
וכזומה הילז עם מילולי קשו מנתק אותו, כובל רב, פיזי איום הילד על מאיים ٠ אומנת"( למשפחה אותן אמסור אני תמשיך... )"אם הילד את שינטוש מאיים ٠  כשהילד גם כלכליות(, מסיבות )ולא נוער ותנועת חוגים טיולים, כמו חוץ-משפחתיות התנסויות לילד מאפשו אינו ٠

בהן להשתתף ומסוגל ווצה לחברים לצאת לילד מאפשו ולא הביתה חבוים להכניס מרשה אינו ٠ אחרים ילדים בנוכחות ילדו את ומשפיל הספו לבית מגיע ٠

٧המקצו איש אל ההורה on׳ הילד של בקשיים לזון מסרב מגיע, כן כאשו או לפגישות, בא אינו ٠
הדרכה חוברת

הילד של הלימודי בתחום ווק אך שתתמקזו וזורש הילד, ולחיי הפרטיים לחייו לחדוו בניסיון אתכם מאשים ٠ הילד של כלשהם רפואיים לצוכים או וגשיות או גופניות לבעיות לבו תשומת את לעוור לניסיונותיכם נענה אינו ٠

תצפית באמצעות שלא הידע קבלת
להלן: כמפורט אחוות, בזרכים אלא תצפית באמצעות שלא המתקבל נוסף למיזע גם מיוחזת לב תשומת להפנות יש ביותו רחוקות לעתים יחז נמצאים וההווה הילד ٠
נשיקה( ליטוף, )חיבוק, מההורה פיזי למגע זוכה אינו הילד ♦

החודית לחברה מותאמת

ההורה של והוגשית הפיזית הזמינות אי עקב בחוויותיו ההורה את לשתף יכול אינו הילד ٠ במשפחה אחר חבו או ההווים ביוזמת המתקיימים משפחתיים באירועים משתתף אינו הילד ٠ הילד בנוכחות זה אל זה באלימות מתנהגים ההווים ٠ האחים מצז הילז כלפי אלימה התנהגות של במקוה מתערבים אינם ההווים ٠ לשוטט או מהבית להיעדו מרבה הילד ٠ בלעדיהם או חבוים עם נטושים במקומות לישון נוהג הילד ٠ גדול( אח עם או מהם, אחז עם או ההווים עם אחת במיטה ישנים )ילזים תמיהה מעוווים בבית השינה סדוי ٠ (12ה- בן בנה את רוחצת אם )למשל, לעזוה הזקוק בגיל הם כשאין גם הילזים את רוחצים ההורים ٠ אחרת תמורה בעבור או שכו תמורת בעבודה מועסק הילז ٠
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שרה٧ששנה- IV רה1ע٧שתים- בני ים1נ,נ

האיתור תהליר
 ומתון משפחתו ובבני בו שלכם מתצפית מהנער, להתקבל יכולים התעללות של אפשרות על המאותתים הסימנים

 או מקצוע מאנשי וכן לנער בנוגע ההווים מזברי בנוכחותכם, משפחתו בני עם הנער של מהמפגש שלכם התושמות
חשש. המעלה מידע ליויעתכם שהביאו שכנים
 במצבו דומטית החרפה או יויזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף נער לאתר ניתן שלפיו ביותו המשמעותי הסימן
 בגישה חז ושינוי חדשים נושאים ללמח־ שלו במוכנות חז שינוי חריגה, או מחוה התנהגות הוא לכן הביטוי הוגשי:

בכלל. ללימודים
 שהגיע לפני חינוכיות מסגרות כמה כבר עבר שהנער לכם מתבוו אם זה: הוא אליו להתייחס שראוי נוסף סימן

 ילזיהם את מעבירים שהורים יש לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבר כך על מקבלים ואינכם שלכם, למסגות
 זו בזרך להתעללות. חשד בעקבות המקצוע אנשי אליהם שפנו לאחו אחרת חינוכית למסגרת אחת חינוכית ממסגרת
המקצוע. אנשי עם מהקשר להתחמק ההווים מנסים

ran□■ :לזכור
 לדאוג מתחילים אתם אם אחז. סימן רק ולא לכך סימנים כמה כלל בזון יואה להזנחה או להתעללות שנחשף נער .1

 ההתייעצות הפוק: את בהמשך )ראו המתאימים הגורמים עם התייעצות לשקול תוכלו בלבז אחד סימן בשל
והדיווח(.

 שנראים מסימנים חוץ )כאמור, חד-פעמיים מסימנים ולא זמן לאורך שמופיעים מסימנים להתרשם יש רוב פי על .2
במיוחד(. מדאיגים לכם

 לדוגמה, הזנחה. או מהתעללות ולא שונות סיבות ולהיגרם לחלוטין תמימים להיות יכולים רבים מחשידים סימנים .3
 בהשפעה או אופנתית בכזגמה המזובו בפועל ואילו קשה, פיזית כהזנחה בטעות להתפרש עלול ומרושל מוזנח לבוש
איפוו. או לבוש מנהגי על הגיל קבוצת של

 שכלית מומה שונים, אורגניים מליקויים הסובלים נעוים אצל גם נצפים בהמשן המתוארים הסימנים מן ניכו חלק .4
 ולהזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם נערים גם כי )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית

יותר(. ובה אפילובמיזה
 פסיכולוגים או סוציאליים עובזים יועצים, כמו מתאימים מקצוע אנשי עם להתייעץ מומלץ ספק של מקוה בכל .5

 לשירותים בלשכה הסעד פקיד עם או שפ״י מדויך עם להתייעץ גם ניתן עובדים. אתם שבה למסגות הקשורים
בסיכון"(. בילדים המטפלים בקהילה ושירותים כזוסזות מקצוע, "אנשי בפרק גם )ראו חבותיים

הדרכה "ובות
החוזית לחברה מותאמת



וה١٧נזונה-ע١٧ עד ^תים־ע^וה לאי٩ אצל איתור סימני

חיצונית הופעה קיצוני באופן בהופעתו מרושל ٠ מאוז יווז אישי ניקיון ٠ מלוכלן בביגוד מגיע ٠

 הופעה בין להבחין חשוב לכן וסגנון, אופנה של השפעה יש זה בגיל ממושן. בתהלין אלא חז-פעכזי באירוע מזובו שלא לב לשים יש הערה:

חויג. באופן מוושלת או מוזנחת להופעה אופנתית

גופני מצב

החוזית לוזבוה מותאמת

קיצוני יתר ממשקל סובל או ביותו וזה ٠ תמידית עייפות ٠ העיניים תחת שחורים עיגולים מופיעים ٠ חיווו עוו ٠ כרוני תיאבון חוסו או כווני רעב ٠
נספחים( בפוק תרשים )ראה שונים החלמה בשלבי נמצאים שהם ע משכן שונים, בצבעים דם שטפי או חבורות ♦  סביר נשמע אינו למקוום שההסבר הצוואר, באזור חתכים או חבורות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠

משכנגו או כוויות סימני ٠ בישיבה או בהליכה קשיים ٠ המוצנעים באזורים גיווי או כאב ٠ המוצנעים מהאזורים צפוי ולא פתאומי דימום ٠ בגוף נוחות לא תחושות או בטן כאבי ואש, כאבי על תלונות ٠ היויון וסחוחורות, בחילות בנות: אצל ٠

לימודי ומצב קוגניטיבית יכולת טובה יכולת שקיימת אף בלימוזים העניין בומת או ללמוד במוטיבציה יריזה ٠ מאווגן ולא מבולבל החשיבה תהליך ٠ שוטף מילולי בביטוי קושי ٠ קזימה בתכנון קושי ٠ חלקי זיכוון לאובדן סימנים ٠

3٥



 שכלית ומה וריכוז, קשב הפרעות למיזה, קשיי של ביטויים גם להיות יכולים זה בסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש העוה:

 תוכלו הזנחה, או התעללות שעובו בנעו מזובו כאשו ווב פי על ולהזנחה. להתעללות ביטוי זווקא ולאו אחרים, אווגניים ליקויים או גבולית

 לב לשים יש ספק. של מקוה בכל בה, עובזים שאתם במסגרת מומחה יועין עם להתייעץ מומלץ אחרים. מתחומים בסימנים גם להבחין

הלימוזי. במצב קיצונית להועה במיוחו

רגעי' מצב בולט ביטחון חוסר ٠ הרגשי במצב קיצוני שינוי ٠ מאוים או נואהמפוחז٠ מתוח נואה ٠ מבולבל נואה ٠ עצמו בתון מכונס ٠ מזוכא או עצוב נואה ٠
לסביבתו אדיש נראה ٠♦נראהמוזאג אונים חוסר או תקווה חוסו של תחושה מבכוא ٠ עצמי ערך חוסו של תחושה מבטא ٠ שלו החולשה או החוזק לנקודות מודעות חוסר מראה ٠ שקווים רעים דבוים על אחריות ולוקח עצמו את מאשים ٠ אישיים מהישגים תמידי וצון שביעות חוסו מביע ٠ אותה לבטל נוטה או הישגים על חיובית תגובה לקבל מתקשה ٠ למות רצון מביע ٠ בולטת בצווה פסיבי ٠

החוזית לחבוה מותאמת

ועוין כעוס ٠ הוות במצב קיצוניים שינויים מואה ٠ טובים לא לציונים בפאניקה מגיב ٠

קיצוני משמעת חוסו מגלה ٠התנהגוו!  מצפה כאילו בשלו ממשיך הוא מקובל, אינו מסוים שמעשה לו כשהוסבו )גם גבולות של מתמזת בבדיקה עסוק ٠
המבוגו( תגובת את לבזוק תכופות לעתים להיעדו או הספר לבית להקדים או לאחר נוטה ٠ הסתיימו שהלימוזים אחוי וב זמן הספר בבית להשתהות נוטה ٠



החחית לרוברה מותאמת

סמכות דמויות עם חויפים עימותים יוצר ٠ )ונזליזם( ציבווי וכוש להויסת נכוייה זעם, התקפי בעצמו: ולשלוט עצמו את לוסן מתקשה ٠ וכזומה( נמוכים לציונים שעשה, לטעויות המווה, )לזוישות שונים למצבים פוופווציה ובחוסו בקיצוניות מגיב ٠ חוקים עם לעימותים הזדמנויות מחפש ٠ קטנים בילדים מתעלל ٠ בחיות מתעלל ٠
אחוים עם שלו בקשו "הקוובן" להיות נוטה ♦ להיתפס( רוצה שהוא חשים אתם )לעתים מזון מבקש או גונב ٠ כפייתי באופן כספים גונב ٠ בווו אינו שמקוום גדולים כסף סכומי בושותו מחזיק ٠ לשקו נוטה ٠ לשוטטות נוטה ٠ התאבזות ניסיון עושה ٠ עצמו את המסכנים ניסיונות עושה ٠ באלכוהול או בסמים משתמש ٠ החינוכית במסגות מבוגרים זמויו מינית מפתה ٠ שלו המיניות עם לו נוח שלא סימנים מראה ٠ בוור לא ממקוו וב כסף לו יש ٠ לו שקרה קשה משהו על וומז או כותב ٠ גופני ממגע נרתע או חושש ٠ ופואית מעזוה קיצוני באופן נרתע ٠

מגונים או מאוז אלימים תכנים של ונשנים חוזוים ביטויים עם ציווים מצייו ٠ציור מזוכיסטיים או סזיסטיים תכנים עם ציווים מצייו ٠

ההורה אל הנער ■הס ווחו במצב לשינוי קל ומז כל וקולט ערני ההווה, לשלום קיצוני באופן חרז ٠ חסות ההורה על שפורש כמי ההווה את מחבק מכופל, מלטף, ٠ תנאי בכל בעיניו חן למצוא או ההווה רצון את להשביע מנסה חויג, באופן צייתן ٠ בפניו להתבטא מעז ואינו מההווה מפוחז נואה ٠ ההורה עם מזבו כשהוא עיניו את משפיל ٠



הנסר אל ההורה ■הס מערכו מפחית או הנעו את מאשים ההווה ٠ אותו להשוות ונוטה וכזומה(, "מפלצת" כ"וע", הנער את )רואה הנער של בלבד השליליים הצדדים את וואה ההורה ٠
מזלזל באופן לאחיו אצלו אהדה המעוורים צז־זים או חיוביים צדזים בנעו לואות מתקשה ההווה ٠ מבטא או אומו שהנעו למה קשוב להיות מתקשה ההווה ٠ עליו כועס ושוב ברכות אליו מקרבו הוא מכן לאחר ומיד עליו כועס הוא עקבי. לא באופן לנעו מתייחס ההורה ٠  בוווים וגבולות דוישות מציב אינו ההורה ٠

הנעו אל אזיש ההווה ♦ אומו שהנעו מה כל כלפי מאוד ביקורתי ההווה ٠ חיים הם שבה התרבותית בסביבה גם חויגים שהם ואיסווים חמווות הגבלות הנעו על מטיל ההווה ٠ וב, זמן סגוו בחדו להישאו שליליות, מילים עצמו על לומו כמו: ומשפילים קשים עונשים הנעו על מטיל ההווה ٠ וכדומה אותו קושו אתו, מדבר אינו ההווה ٠ פיזי באיום הנעו על מאיים ההווה ٠ מהבית"( אותן אגוש אני תמשין "אם )כמו: בנטישה הנעו על מאיים ההווה ٠  חוגים כויולים, כמו בהן, להשתתף ומסוגל ווצה כשהנעו גם חוץ־משפחתיות התנסויות לנעו מאפשו אינו ההווה ٠
המשפחה( חיה שבה התובותית בסביבה מקובל )וכשהזבו נועו ותנועת לחבוים לצאת לנער מאפשר ואינו לבית חבוים של כניסה מאפשו אינו ההורה ٠ הנעו של החבוים כלפי מאוד ביקוותי ההורה ٠ לצוה נקלע כשהוא הנעו לצז עומד אינו ההורה ٠ בבית או הספו בבית חבויו לפני הנעו את מבייש ההורה ٠

־זית1הח לרוברה מותאמת

הילז בפני באלימות זה אל זה מתנהגים ההורים ٠ בשבילו טוב מה בדיוק יודע שהוא חוזות בטענה ולימודית חבותית מבחינה הילד את "מנהל" ההווה ٠

המקצוע איעו ההורים הס٠ הנעו של בקשיים לזון מסוב - מגיע כן ואם לפגישות, בא אינו ההווה ٠ הנעו של החויגה בהתנהגות המסגות את ולהאשים אחויות ו מעצבן להסיו ה נוכו ההורה ٠  בהתקזמותו וק להתמקד דווש והוא הנעו, ולחיי הפרכויים לחייו לחדוו בניסיון המסגות את מאשים ההורה ٠
הנעו של הלימוזית הנעו של לחינוכו והיחיזה המלאה באחריות לשאת לכם קורא ההווה ٠ נענה אינו הנער של רפואיים לצוכים או גופניות לבעיות ההווים לב תשומת את לעווו ניסיון ٠



תצפית באמצעות שלא תיז־ע קבלת
להלן: כמפורט אחוות, בזוכים אלא תצפית באמצעות התקבל שלא נוסף למידע גם מיוחדת לב בתשומת להתייחס יש יחד להיות ממעטים וההורים הנער ٠ ליטוף( )חיבוק, מההווה פיזי למגע זוכה אינו הנער ٠ ההורה של והוגשית הפיזית זמינותו אי עקב בחוויותיו ההורה את לשתף יכול אינו הנעו ٠ משפחתיים באיוועים משתתף אינו הנעו ٠ מהבית להיעדר מובה הנעו ٠ לשוטט נוהג הנער ٠ הגזול( האח במיטת או ההווים במיטת ישנה )נערה שאלות מעוורים בבית השינה הוגלי ٠ הנעו את לרחוץ נוהג ההורים אחז ٠ חברים עם או לבדו נטושים, במקומות לישון נוהג הנער ٠ תמווה. בלא או שכו תמורת לגילו מתאימה שאינה בעבוזה עובז הנער ٠

הדרכה הוכרת
הרורדית לחברה מותאמת



הילד DV ראשונית שיתה
 איננו וההרגל, העבודה לחץ בשל לעתים, ותובענית. קשה היא הקהילה ובמוסדות החינון במערכת היומיומית העבודה
 למצבו. בנוגע משדר שהוא המהוססים לאיתותים עוים אנו ואין להזנחה או להתעללות שנחשף בילז מבחינים
 לא הצער, לכזרבה לו. לעזוו כזי משהו לעשות ונכונות הילד של המסוים את לקלוט רצון רבה, רגישות לכך דרושים
 לכן וברגשותיהם. בסבלם אותנו לשתף כדי קשו ליצור מנסים להזנחה או להתעללות שנחשפו ילזים תמיז

 מאוד קשים שתכניה שיחה כזאת, שיחה לנהל כיצז לדעת ויש נדירות, הן הנושא על הילד עם לשוחח ההזזמנויות
למספו. קשים ושבעתיים לשומע,
 האיוועים את לכם לספו לילדים לעזוו כדי ולהקשבה לשיחה המומלצת לזוך הנוגעות הצעות תינתנה זה בפרק

 התנהגותם, באמצעות - מילולי לא באופן וגם מילולי, באופן זה מיזע לכם להעביו יכולים ילזים חוו. שהם הקשים
שלהם. הסיפוו את שמספו גופם, או אחרים ילדים עם שלהם התקשוות

 חלה זאת אחריות עבר. הוא התעללות סוג איזה או התעללות הילד עבר אכן האם לאבחן באחריותכם זה אין זכרו:
 חשד על תדווחו שאתם לאחר רק הילד את שיפגשו ٠הנפש ובריאות הרפואה הרווחה, מתחום המקצוע אנשי על
דאגה. או

 את משגר הילז וזוככם אליו הקרובים האנשים אתם זאת ועם פסיכולוגי, טיפול בילז מטפלים אינכם לזכור: יש ועוד
 ויש עצומה, משמעות בעלת היא לו תקשיבו שבו והאופן שלו המצוקה לקריאת שלכם ההיענות שלו. המצוקה אותות

הילז. עם בשיחה לכם לסייע שאמורים עזו כללי במספר אתכם מצייזים אנו וברגישות. בתבונה לעשותה
 באנשי או שלכם המקצועי בצוות מיומן באדם או הסעז בפקיז להיעזו תוכלו ולתמיכה, לייעוץ תזזקקו כאשו זכרו:

סוציאליים(. עובדים או פסיכולוגים )יועצים, בקהילה מקצוע

ת״ם٧1 קשוב■□ היו ראע״ן: כלל
 מה לשמוע ולנסות ואש בכובד לכן להתייחס מאוז כזאי התעללות, קיום על ומז רק אם או במפורש הילד אמר אם

 הספר, מבית או מהגן אותו לקחת שבאים שמרטפית או לשמוטף למשל לכזישהו, ללכת רוצה לא כשילז אומר. הילז
 יש מצחיקים", זבוים מיני כל לי עושה ש״הוא מישהו על אומו כשהוא או אותי", מעצבן "הוא מבוגו על אומו כשילז
 שהתבטאויות יש אך פגיעה, מקוי על מעיזות אינן כאלה התבטאויות לרוב מתכוון. הוא למה הילז עם לברו לנסות
שכאלה. מקרים על מעידות אכן אלה

בוציטת לילד הת״ווסו עוני: כלל
 ייתכן וציניים", "לא או מעט מבולבלים נשמעים שדבריו או סתם", "סתם, למשל, ואומו מזבריו בו חוזו הילז אם גם

 הילז לזבוי להתייחס יש תמיז לכן, להתעללות, בנוגע משקרים שילדים נדיר ככלל, שונות. מסיבות נובעים שהזברים

הדרכה וזוכרה
החרדית לחברה מותאתת



 בכלל התעללות לתאר הזרוש המילים אוצו לו אין עדיין הצעיו גילו מפאת כי מבולבל שהילד ייתכן בוצינות.
 האזם על להגן כדי אותם, שסיפרו לאחר הדברים את להכחיש גם נוטים צעירים ילדים בפרט. כזגונה פיזית והתעללות

 בגלל פרטים לבלבל יכולים גם ילדים ממנו. מפחדים שהם משום או המתעלל( גם להיות יכול )וזה אוהבים הם שאותו
חוו. שאותו האירוע של הקשה השפעתו

מתאימה לאווירה דאגו עוליעוי: כלל
 האפשר ככל הסמון שיחה מועד על להקפיז יש הפרעות. ללא הילד, עם וגועה לשיחה מתאימים ומקום זמן לפנות יש

 את לילז הנותנת מתאימה אווירה ליצור להשתדל עליכם ככלל, מצבו. על משהו אמר או מצבו על הילד ומז שבו לזמן
בכם. ולהאמין בכם לבכווח יכול שהוא ההרגשה

הדרכה חוברת
החוזית לחברה מותאמת

תמיכה תנו רביעי: כלל
 להישאו לנסות יש לו. לעזוו שלכם ביכולת ולביטחונכם לתמיכתכם זקוק הוא ומבוהל. פגוע חוד, להיות יכול הילד

 לכם לספו שבחר כן על אותו ולשבח שקוה, למה אחראי או אשם הוא שאין לו ולהבהיו בילז לתמוך העת, כל רגועים
כן. לעשות מצדו נבון זה ושהיה

 אתכם ולשתף לו שקורים הדברים על לשוחח קשה כמה עד מבינים שאתם לו לומר ניתן רגשותיו. את לילד לשקף יש
לכם. וסיפו אתכם שיתף הוא הקושי שלמרות כן על אותו לחזק ויש בהם,

ת^ו״גו אל עווחהו, ממיעוי: כלל
 יותר בפני פוטים על יחזור לא שהילד ומוטב חקיוה המחייבים מקרים יש פרטים. ממנו לקבל כדי הילד על תלחצו אל
 כדי ולהבין, לנסות כדי לשוחח עליכם מהילד. הנתונים מוב את לאסוף תפקידכם זה ואין חוקרים אינכם אנשים. מדי

לפעול. אין להחליכו שתוכלו כדי מספיק ולספר לדבר לילד לאפשר
 הילד את ולשאול לנסות יש "לא". או "כן" של תשובות מהילז המזמינות סגורות משאלות האפשר ככל להימנע יש

 מילות ועוז מתכוון?" אתה "?ימה כך?", על לי לספו "תוכל כמו: יותר, ומפורט נוחב תיאור המזמינות פתוחות שאלות
באלה. וכיוצא "איפה?" "אין?", כגון הרחבה, המזמינות שאלה
 דברי את לשקף לנסות ניתן ככלל, להתבטא. לילד אפשוו ארוכה. מילולית מתגובה להימנע שאפשו כמה עד הקפידו

אמר. לא שהוא דברים ולומר הילז בפי מילים לשים שלא להקפיד יש אך - לן..." שקשה שומע "אני - הילד

לילן תשקרו אל לעולם עויעוי: כלל
 תצטרכו כי וייתכן מוחלט, בסוד הסיפור את לשמור להבטיח יכולים שאינכם לו להסביו תוכלו מתאים הילד גיל אם

לו. לעזור ירצו הם שגם סוציאלי עובד עם או משטוה איש עם לשוחח
 לעמוז תוכלו שלא דברים לומר לכם לגרום ועלולה לוחצת הסיטואציה לקיים. באפשרותכם שאין דברים תבטיחו אל

אותו. הסובבים כלפי חש שהילז האמון וחוסר הפגיעות תחושת את להחויף עלולים ואלה בהמשך, בהם



הנחוץ המידע את לילד תנו שביעי: כלל
 ילדים עם בהמשך. הטיפול להתקז־מות בנוגע אותם ולעדכן בעניינם הטיפול שלבי הם מה לטפו רצוי 9-6 בגיל לילזים

 יש דואג או שחושש לילד מיוחדת. זאגה בהם שמעווו האירוע בחשיפת משהו יש אם לבדוק חשוב ומעלה 10 בגיל
 להבין לו לסייע שיכול מה כל לילד ספוו ככלל, ביותו. המסייע באופן לפעול דרך על אתו יחשוב הסעז שפקיו להבטיח

נודע. הלא עם ולהתמוזד

רגועים להישאר נסו שסיני: כלל
 על מכועת השפעה ישפיעו הילד אל שלכם התגובות אותו. לשמוע ומוכנים רוצים שאתם לילד להבהיר חשוב

 תגובות או וכזומה, ייתכן" לא "זה לא", "הו, כמו מילוליות )תגובות זעזוע של או הלם של חזקות תגובות התנהגותו.
 סוד בתוכו שאצו הילז את "לנעול" עלולות וכזומה( העיניים כיסוי ופחד, תדהמה של פנים הבעות כמו מילוליות לא

 אן ואכפתיות, כנה דאגה הפגינו אדרבה, עניין. חוסר או אזישות להפגין שעליכם אומו זה אין לחושפו. וניסה קשה
לחץ. או חרזה לא אופן בשום

הילד שפת את כבדו תשיעי: כלל
להירתע שלא השתזלו וההזנחה. ההתעללות לתיאור בה משתמש שהילז בשפה השיחה במהלך להשתמש חשוב

 לרמוז או שפתו את לתקן אין החבותיות. הנורמות את או גילו את תואמת ולא מאוז בוכוה היא אם גם שלו מהשפה
 שבה העגומה במציאות השפה שזוהי או מהמתעלל אותם ששמע אוד1כ ייתכן מקובלות, לא במילים משתמש שהוא לו

לבו. על אשו את ולספר לדבר לו תסייע שלו הביטוי אופן את וקבלתכם אהדתכם חי. הוא
החוזית לחברה תותאמת

תמיכה קבלו - בבטן״ הכול "תשמרו אל מאוד: וחשוב עשירי כלל
 ובתהלין לדיווח הקודם בתהלין להישחק עלול אחוים כזקצוע אנשי של וסיוע ליווי ללא לבז הפועל מקצוע איש

 גם הילד עבוו תמיכה מקור משמשים שאתם כשם קשות. תחושות ואף חששות מעורו מתיש, התהלין עצכזו. הדיווח
בעבודה(. מנוסה עמית אפילו או סוציאלי עובז או חינוכי יועץ )פסיכולוג, מקצועי מגורם לתמיכה תזזקקו אתם
לילד. הנדרשת התמיכה את לתת יותר רבה בקלות תוכלו יותר, מוקדם תמיכה שתקבלו ככל



והז־י״ה ההתייעצות
תבוא

 פגיעה של לחשז הנדושים למעוכות, מחוץ מקצוע לאנשי וכן למיניהן, החינון למעוכות מתייחס להלן הנכתב כל
 את לנטול הפגיעה, את להפסיק להצילו: מנת על למשטוה או הרווחה בשיוותי הסעד לפקיז לפנות אמווים הם בילו.
 דיין או וב עם בהתייעצות ייעשה זה כל המשפחה. בני ויתו הפוגע הנפגע, עבוו שיקומית תוכנית ולייצו הפוגע

בהם. ניסיון ובעלי אלה בנושאים המומחים
תווה. לזעת בהתאם ולהנחותם האנשים את לכוון נועז המקדים הייעוץ

 רבה בהוחבה מובאים שם ,40-45 עמ׳ אגסי, של בילזים" פגיעות אל היהדות ״יחס התווני בנספח לעיין ואוי
המתאימות. לכתובות כן על ולדווח סכנה של בחשש הנמצא הנפגע הילז את להציל לחובה באשו מקורותינו

 כי סילמן י. הוב פוסק נספח באותו עוונו". ונשא יגיז אם־לוא יזע, או ואה או עז "...והוא א(: )ה׳ ויקוא בספו נאמו
 של הידועים הוע( לשון )הלכות בכללים חיסוון עקב בעניין מלטפל לעצוו אין בילז חמווה לפגיעה חשש של במקרה

 הקטין, על להגן באה זיווח" "חובת כאמוו, .38 עמ' לדיווח, סייגים בפרק בנספח כמובא זצ״ל, חיים החפץ מרן
שלומו. על ולהגן בילז הפגיעה להפסקת לגוום היא הראשונית ומטותה

 עניין הילז. שלום על שמירה תוך המשפחה, לשיקום ברורה העדפה תמיד יש הילד על הגנה שמטרתה התערבות בכל
 בשלמות לפגוע עלולה הילז, של הן הפוגע, של הן מהבית, הרחקה כל החודית. בחברה מיוחדת חשיבות ובעל וגיש זה

החוזית לחברה מותאמת נפגעה "בגללו" שהוי וסביבתיים, עצמיים אשם וגשות בגין נוספת פעם להיפגע עלול נפגע שכבר הילד המשפחה.

 לא למעשה וכך מילדיה. אחד את או ההווים אחד את ממושך לזמן לאבד עלולה המשפחה שני, ומצד הכזשפחה.
להתעללות. שהביאו הקשיים נפתרים

זו. לקהילה מייעצות" מחוזיות "ועדות להקים מוצע החודי בציבור הדיווח חובת של אופטימלי יישום לאפשו כדי

ג״ווזית ועדה
עמה. העובדים כאלה או החודית העזה בני מקצוע ואנשי מובנים כלל בדרך מורכבת שתהיה וועדה

 זרכים ולשקול בקטין, לפגיעה החוששים עבוו דעות והחלפת להתייעצות מוסמכת כתובת להוות הן הוועדה מכווות
החרדית. הקהילה של חייה ולאווחות לייחודה בהתאם ולייעוץ להתערבות

 החוזית, הקהילה ערכי את ותואמים ההולמים מענים למציאת בקהילה המקצועיים הגוומים את יכוון הובני הפורום
 לשלום החשש ו/או המשפחה מצז פעולה לשיתוף יזכו לא הרבנים שבהם במקוים מהמשפחה. כחלק הילד ואיית תון
 משפחתיים, חוץ- מענים במציאת הובנים ועזת כזצד תמיכה בקהילה המקצועיים הגורמים יקבלו בעינו, יישאר הילד
רווחה. ואנשי מובנים המורכבת ועזה בקהילה, הפועלת הטיפול תוכנית ועדת יזי על שייקבעו כפי



ההת״עצות

 עם לבזו להתמוזד יתקשה מקצוע, איש הוא אם גם אזם, כל ועזינה. מורכבת סוגיה היא ילדים והזנחת התעללות
 והכוונה, תמיכה שיתוף, התייעצות, תון מקצוע ואנשי רבנים ועדות של מתואמת עבודה האלה. הכאובים הנושאים
בדבר. הנוגעים לכל ובעזוה בטיפול יותר רבה הצלחה מבכויחה

 בכל ברורים. לא דבוים ספקות, התלבטויות, חששות, לכם יש בהם המקרים כל לגבי מוצעת ההתייעצות לב: שיכזו
 זה כי לחשוב סביר יסוד לאזם "היה האומו: החוק לשון על עונה והמצב לילד ממשית סכנה קיימת בהם המקוים
 לפקיד האפשרי בהקדם כך על לדווח האדם על חובה עליו, האחראי ביזי ישע בחסו או בקטין עבירה נעברת מקרוב
 המדווח אם אלא הדיווח, מחובת אתכם פוטו הדבר אין להתייעצות תפנו אם גם כאלה, במקרים - למשכורה" או הסעד
 המקוה על שזיווחתם אחוי הסעד. פקיז בפני הדברים את להביא זה ובכלל בעניין, ולטפל להמשיך עצמו על קיבל

 לדעת! זאת ראויה. התייחסות קיבל שהעניין ולהבטיח הדבוים השתלשלות אחו לעקוב חובתכם עליכם, לממונה
התהליך. מוצה לא עוד כל האזם את פוטות אינה ולכן אישית היא לזיווח האחריות

החוזית לחברה מותאמת

 ישיבות, ספר, בתי )ת״ת(, תורה תלמודי הרך, הגיל במוסדות צוות )אנשי השונים בגילאים החינוך מערכת אנשי ו.
סמינרים:

 על האחראי הגוום עם ולהתייעץ לפנות עליכם לכך, בקשו ספק לכם יש אם גם בילז, לפגיעה חשש של מקוה בכל
 הישיבה ראש הספר, ובית תורה התלמוז מנהל/ת הגנים, על מפקחת המעונות, על אחראית כגון החינוכית, המסגות

ועוז.
 של לגופו הדבוים את ישקול האחואי שהגוום כדי בקטין, לפגיעה חשד או לחשש בנוגע להתייעץ ההתייעצות: מטות
 האחואי את לאתר הצלחת לא אם הכזתאימות. לרשויות פנייה שישקול המייעץ הרבני לפורום הצורך לפי ויפנה עניין,

 עליהם הרווחה. לרשויות או החוזיים, הסיוע לכזרכזי או המייעץ הובני לפורום בזחיפות לפנות יש המסגות, על
 שיסייע כדי החינוכית המסגרת על האחואי לגוום לדווח מומלץ בו-זמנית המתאימות. לושויות דחופה פנייה לשקול
המקוה. עם בהתמודדות בהמשן, לכם,
 הגורם אם הילד. מעל הסכנה להסות ביותו המהיו באופן לפעול יש לילד מיידית סכנה בו שקיימת חירום מקרה בכל

 או הסעז לפקיז הפנייה את לתכנן ויחד האיווע על לו לספר ניתן מיידית, וזמין נגיש החינוכית המסגות על האחראי
 הכוונה ולקבלת להתייעצות הדרך לכם פתוחה מכן ולאחו זאת, לעשות החוק, פי על החובה, עליכם לא, אם המשטוה.
משפחתו. ובני הילז עם הקשו להמשן

החינוכית: למסגרת אחראי גורם כל או מפקחים חינוך, מסגרות מנהלי .2
 לתכנן מנת על המייעץ הרבני לפורום לפנות עליכם להתעללות, חשד על לכם דיווח הצוות מאנשי אחז כאשוא.

 סכנה נשקפת בו חירום באירוע מזובו אם שניתן. ככל מהיר יהא שהתהליך לדאוג חובתכם מתאימה. התעובות
 בילז הטיפול המשך לגבי הילד. מעל המיידי האיום להסרת יפעלו ואלה הוווחה, לושויות לפנות יש לילד מיידית



 זמנית השהיה לקבלת הפטוו לנועזת ייפנו הצורך ובמיזת הובנים, ועדת את הרווחה אנשי יעובו משפחתו ובבני
למשטוה. זיווח למניעת

ובסביבתו. בילד המתאים לטיפול שידאג החינוכית המסגרת מטעם הגוום מי לקבוע עליכם ב.
 בצוות להיעזר יש הצווך במיזת ומורים. הורים תלמידים, על זה מסוג איוועים של להשפעה ערניים להיות עליכם ג.

לבצעה. ובזוכים מטרותיה הנחוצה, בהתעובות ידון הצוות חינוכי-מקצועי.
כפוט. החינוכי המוסז ואת ככלל החרדית האוכלוסייה את התואמת בווח והתעובות, כזניעה לתוכניות לדאוג יש ד.
 מפקחים, כגון: - החינון למערכת המייעצים הגוומים עם לשקול לכם מוצע במשפחה התערבות תוכנית בכל ה.

 שיישמוו מנת על החינוכית, המעוכת איש שיתוף של האפשוות את - פסיכולוגים או סוציאליים עובזים יועצים,
ביניהם. האמון יחסי

 תמיכה להעניק יש לפיכך, המשפחה. עבוו ביותו קשה רגע זהו שווא, כחשד שיתברו ובין יתאמת שהחשד בין ו.
 חשוב וחלק הילז של מחנכים עצמכם וואים שאתם למשפחה הבהיוו אלא תשפטו, אל תנזפו, אל למשפחה. מרבית
בהמשן. גם מחייו

אחר: אדם וכל מקצוע, איש .3
 מקצועית בסמכות או הרבני בפווום להיוועץ חשוב להתעללות, או להזנחה חשוף בסביבתך שילד חשש לן יש אם א.

המתאימות. לרשויות פנייה ולשקול בכירה,
לעיל. )א( 2 בסעיף כמפווט לפעול עליך הילד, של הנפשי או הגופני לשלומו מיידית סכנה שנשקפת לן נואה אם ב.

כלליות: המלצות .4
 המייעץ(, לפורום פניתם שכבר )לאחו משפחתו בני ידי על בילז להתעללות חשו של מקוה בכל - האירוע חקיות א.

 שהאדם בחקיוה פגיעה למנוע כדי זאת הנושא. את עמו לברר ואין האירוע בעניין ההורה עם קשר ליצור אין
 כעס לספוג העלול בילז נוספת פגיעה למנוע כדי גם חשובה זו המלצה ילדים. חוקר הוא אותה לבצע המוסמך היחיד

הסוד. גילוי על ההורה מצז וב
בהזנחתו. או בילד בהתעללות ההורה מהאשמת מוחלט באופן להימנע יש ב.
 לשקול כדאי עבורו. ותומכת שלווה לסביבה לזאוג יש הילד, עם לשוחח יצטון אחר, גורם כל או וווחה, עובד אם ג.

עליו. ומקובלת לילד המוכרת אחות חינוכית זמות של נוכחותה או נוכחותך את
 יכולים אתם הרווחה, עובז או הסיוע מוכז המייעץ, הפורום אל פנייתכם במהלן להזדהות חוששים אתם אם ז.

אנונימי. באופן גם זאת לעשות
 שיבדוק כזי המייעץ הפווום אל שוב התקשרו סיכון, של במצב להיות מוסיף הילז פנייתכם שלמוות התרשמתם אם ה.

עליו. הממונים עם ולזבר לפנות תוכלו דעתכם, את מניחה אינה עדיין תשובתו אם הסעז. פקיז אצל המקרה את

החרדית לחברה מותאמת



הז־"וה

החוזית לחבוה מותאמת

הז־י"וז מהות
 עבירה שנעשתה חשד על הרווחה באגף הנועו לחוק סעז לפקיד או למשטוה להוויע יש כי החוק הוראת הוא הדיווח

 בקהילה ושירותים מוסוות מקצוע, "אנשי ב: בנספח ראו סעד פקין על )למידע לו האחואי אום ידי על קטין נגד
 הרבנית הוועדה עם להתייעצות פנייה הצענו החרדי הציבור בקוב החוק מימוש לשם בסיכון"(. בילדים המכופלים
באווון. המייגנצת

בקטין? פגיעה מהי
ומשמעו: נפשית, פגיעה והן פיוית פגיעה הן כולל פגיעה המונח וחיצוניים פנימיים סימנים המשאירה חמורה חבלה ٠

נטישה או הונחה מגונה, גופנית פגיעה נפשית, פיוית, התעללות ♦ אחואי הווה ביוי לעיל כמוגוו פגיעה של מניעה אי ٠

קטין"? על "אחראי מיהו
מאלה: אחד כל להיות יכול ישע( חסו )או קטין על האחואי  בהכוח אינו הקטין על אחואי הקטין. של לשלומו או לחינוכו מחייתו, לצורכי ווואג הקטין על שאחראי מי או הורה ٠

 קבוע, או ומני באופן אצלו למגווים הילד את שקיבל מי או אומנת, משפחה משפחה, קווב גם להיות יכול הוא הווה,
בפנימייה. צוות איש או מנהל כמו  סבתו, או סבו הקטין, הווה של זוג בן כולל: ווה בעצמו( ישע חסו )ואינו שנים 18 לו שמלאו הקטין, של משפחה בן ٠

וווו. או גיסו אחיו,  יחסי או תלות יחסי ביניהם שקיימים בתנאי שנים, 18 לו ומלאו קבע ווך עמו נמצא או עמו מתגווו שהקטין מי ٠
בו(. תלוי והוא למרותו לסוו מווגל הילד אדם, לאותו הילד שבין בקשרים )כלומר, מוות  תווה בתלמוד מלמזים מורה, גננת, כגון: הסכם או חוק בתוקף מסוימות בשעות באחריותו נמצא שהקטין מי ٠

ובישיבות.

בקטינים? קטינים של פגיעה על גם לדווח עלי האם
מגונה. גופנית פגיעה או נפשית או פיזית התעללות חכזורה, חבלה כולל: וזה כן, בהחלכו

לדווח? צריך מה על
 פגיעה על לדווח יש בקטין. פגיעה על יזיעה על או בקטין( עביוה נעבוה כי לחשוב סביו )יסוד חשד על לדווח יש

 בלי ועב, כשהוא למסגרת נשלח הילד אם חמווה: הזנחה על או מגונה גופנית פגיעה על נפשית, פגיעה על גופנית,
וכדומה. שמיעה מכשיר בלי חיוניות, תוופות



לחשוב"? סביר "יסוד זה מה
 זעת שיקול בקיו□ הוא הסביוות מבחן האדם. של זעתו לשיקול נתון והזבה סביר חשז מהו מגזיר אינו המחוקק
 בכך זי וכזומה. משפטיות ראיות במסכת צווך שום כאן אין דומה. באופן נוהג היה אחו סביר אזם שכל האומר

תהייה. או חשש מעוווים שהסימנים

המייעצת? הרבנית לוועדה או למשטרה הסעד, לפקיד לדווח, עלי למי
 בכל החוק. פי על בזה זה ונעזוים מתייעצים והמשטוה הסעז פקיז למשטוה. או הסעז לפקיז לפנות מאפשו החוק
הקטין: על מייזית הגנה הדווש חיוום מצב יש כאשו מיז למשטרה לפנות ניתן מקוה הראיות של מיידי לתיעוז וצווך חמורה פגיעה יש כאשר ٠ אחו אזם כלפי או אחרים משפחה בני כלפי לאלימות חשש יש כאשר ٠

 הובנית הוועזה אל פנייה של הנוספת האפשרות את הצענו החוזית, הקהילה בקוב החוק הוראת מימוש לאפשר כזי
מייזית. התעובות המצריכים חיוום מצבי שאינם במקוים בעיקו המייעצת,
 כמו המדינה, פוקליטות של הפטוו ועזת ועם הוווחה שיוותי עם המתואמת ובנים ועזת פועלת בהם ביישובים

 הובנים להתעובות זמן יחידת מאפשות הפטור ועדת שלפיהם עבודה, הסדוי התגבשו ברק, בני בעיר למשל
 בילד. לפגוע ולהפסיק טיפול לקבל הסכמה המשפחה מן להשיג במטרה זאת המקצועיים(, הגורמים עם )בשיתוף

 לבקש חוק פי על הושאי הסעד, לפקיד הנושא את יעביו הוב משטוה, או סעז לפקיז ולא לרב, יפנה אדם אם גם לכן,
 לשנות בקהילה המקצועיים ולגוומים לרבנים לאפשו במטוה הפוגע, ההורה נגז ההליכים השהיית הפטור מוועדת

 ולהכוונה הרבנים למוסו ונשמעת פעולה משתפת אכן המשפחה אם בילז. המשפחה של הפוגעת ההתנהגות את
 את להפוך ממנה ויבקש ההשהיה, תקופת בתום הפטוו ועזת אל יפנה הסעז פקיז הטיפול, גוומי של המקצועית

לסופית. ההשהיה החלטת

החרדית? בקהילה המייעצת הרבנית הוועדה לתפקידי מודעות והמשטרה הרווחה רשויות האם
 מפעולותיה אחת מקוה, בכל המקומית. הוווחה רשות תהיה ובנים ועזת לקימום היוזמה ובים במקוים כי להניח יש

 ובניית פעולה שיתוף לשם והמשטרה הוווחה גוומי עם מתאימים קשוים יציות תהיה ובנים ועזת של הואשונות
הזה. הפווום מטוות את לקזם אפשרות כל אין פעולה שיתוף ללא שהוי מתאימות, עבודה זוכי

הדיווח? חוק מטרות מהן  או התעללות מול הגנה חסוי כשהם פנימה, הבית בתוך חזוים, בחדוי נפגעים ילדים שבו מצב למנוע החוק מטות ٠
בהשגחתו. או באחויותו נמצאים שהם אזם של או הווה של הזנחה  להמליץ הסעד פקיד על )לכן עצמו הדיווח בגלל להיגום העלולה פגיעה מפני גם הילדים על להגן מאפשו החוק ٠

 בכל פלילית בחקיוה לפתוח אין בווו: מסר ולמשטוה הסעד לפקיז נותן החוק לפעול(. יש בכלל, אם אין, למשטרה
משפחתו. ושיקום שיקומו יכולת ואת הקטין טובת את להעזיף יש תמיד אלא מחיו,

הדרכה חובות
החרדית לחברה סותאמת
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החוזית לחבוה מותאמת

המייעצת? הרבנית הוועדה תפקיד מהו
 הזנחה או להתעללות חשד של במקוים ואחוים( ומקצוע חינון )אנשי החרזי לציבוו מייעץ כגוום מתפקדת הוועזה

 בכל הרבנים, שוועזת החשיבות מכאן במשותף. אתו פועל אלא הסעד, פקיד במקום בא אינו הובני הפווום ילד. של
 למשטרה, לזווח שלא להווות הרשאי החוק פי על הרשמי הגוף שהיא הפטור, ועדת עם ובהסכמה בתאום תפעל יישוב,
 שיש המקוים שבכל הפכוור, ועדת עם להסכמה הובנים ועדת הגיעה למשל בוק בבני לתמיד. ואם ביניים לתקופת אם
 מוועדת יבקש הסעד פקיד הנפגע, הילד עם ולהיטיב המצב את לשפו כדי בה יהיה הרבנים שהתעובות סיכוי בהם

 הגוומים ידי על שנבנתה הטיפול ומתוכנית הובנים ועזת מהתערבות כתוצאה אם, למשכורה. מזיווח השהיה הפטור
 הזאת הטיפול דון הסופי. לביטולו למשטרה הזיווח השהיית תהפון שנפגע, הילז במצב שיפוו חל ברשות, הטיפוליים

היהוזית. וההשקפה ההלכה ווח את התואמות פעולה דרכי עם קטינים על להגנה החוק זוישת את משלבת

mnoivni הילד ל٧ הדיווח השפעות
הדיווח? של המיידיות התוצאות תהיינה מה

 הוא ומייזית, חמורה פגיעה בסכנת מזובו שאין יתבור אם ואשונית. בזיקה הסעד פקיד יעוון החשד, שדווח מוגע
 יעדכן הפטוו ועזת הסכמת מקבל מוגבלת. זמן לתקופת למשטוה מדיווח השהיה ממנה ויבקש הפטוו לוועדת יפנה
 עיווב הוא זו פעולה בדרן היתוון מתאימה. טיפול תוכנית לבניית יפעלו הוווחה שירותי עם ויחז הרבנים ועזת את

 הקהילתיים הגורמים כל את מכיוים גם הובנים ביותו. ובה הפוגע ההורה על השפעתה כלל שבדון הובנית, הסמכות
ההתעובות. הצלחת סיכוי את ולהגזיל לסייע העשויים פוומליים והבלתי הפוומליים

למשטרה? תפנה המייעצת הרבנית הוועדה האם
 הוועזה המשפחה, את לשקם עשויה התעובות כי נואה אם עניין. של לגופו ותשקול הנושא את תלמז הובנית הוועזה
 הגורמים ביכולת שאין הוועדה תתרשם אם לקבועה. הזמנית ההשהיה להפוך הפטוו מוועזת לבקש הסעז לפקיז תציע

 פקיד על תחול ואז ההשהיה, את לבטל הפטור מוועדת לבקש הסעז לפקיד תציע היא המשפחה, את לשקם הקהילתיים
למשטרה. לדווח החוק הוראת הסעז

לו? שאדווח אחרי הסעד פקיד יעשה מה
 של הנפשי או הבריאותי שלומו את המסכן חיוום במצב מזובו אין אם זהיו. באופן המקוה את יבדוק הסעז פקיז
 הפטור ועזת אישוו מקבל למשכורה. הזיווח של זמנית השהיה ממנה ויבקש הפכווו לוועזת יפנה מיידי, באופן הילז
ובמשפחתו. בילד טיפול תוכנית יכינו ביישוב הוווחה גורמי עם וביחד המייעצת הובנית הוועזה עם להתייעצות יפנה

למשטרה? הסעד פקיד ידווח האם
 ואם בחקירה, לפתוח לא / לפתוח המלצה בצירוף למשטרה הדיווח את להעביו הסעז פקיז על ואשונית, בדיקה לאחר

 פטור מוועדת אישוו כך על קיבל אם למשטוה הדיווח את להעביו שלא רשאי הסעז פקיד ואולם לבצעה. כיצז - כן
 פורום היא המזינה מפרקליטות פרקליט תמיד עומד שבואשה הפטוו, ועזת לפנות. ושאי הוא שאליה מיוחדת



 מיזע למשטרה להעביר שלא הסעד לפקיז לאשר הרסמן זה פרררם חרק. פי על המשפטים שר ידי על שהרקם מירחד
 ירתר תזיק למשטרה שפנייה חשש קיים כאשר חריגים, מקרים לגבי אמרר הדבר בקטין. לפגיעה בקשר אליר שהגיע
 העניין. לצררן ובנים ועדת הקמת ליזום החרדי, הציבור בקרב הפועל הסעד, לפקיד מוצע כאלה במקוים תועיל. מאשו
 בדיקת לאחר אם, הפטוו. ועזת עם בתיאום תתקיים ושפעילותה הפטור ועזת בוכת את תקבל הרבנים שוועזת חשוב

 הרבנים, ועדת עם בתיאום יפעל הסעד פקיז למשטוה, הזירות את להשהות אישור הפטוו מוועדת נתקבל המקוה,
טיפול. תוכנית ולמשפחתו לילד יבנו ביישוב הרווחה גוומי עם ויחד

בפגיעה? החשוד או הפוגע של למעצרו מקרה בכל יביא בילד פגיעה על הדיווח האם
 לעתים שנית, ייעצר. שלא להניח סביר לאחוים, או לילז מייזי סיכון מהווה אינו הפוגע אם ואשית, בהכרח. לא

 או בפגיעה, החשוד את להושיע כדי ואיות זי לאסוף הצליחו לא אם הפלילי התיק את לסגור החלטה מתקבלת
 ועזת עם העבודה דרך את לעיל תיאונו הפלילי. התהלין על עזיפה שהיא טיפולית שיקומית דרך שיש נראה אם

 את מסירה וממילא למשטרה, הדיווח איום את הפוגע הגורם מעל להסיר מצליחה מסוימים שבמקוים הפכוור,
 מניבה הטיפול ותוכנית המטפלים לגוומים הפוגע בין פעולה שיתוף שיש בתנאי זאת כל מעצר. של האפשוות
וצויות. תוצאות

לכלא? הפוגע לשליחת מקרה בכל תביא המשטרה מעורבות האם
 המשטרה בהחלטת הואיות, בחומר תלוי הדבו פלילי. תיק לפתיחת בהכות מביאה אינה המשטרה מעורבות
 הנאשם, את ירשיע השופכו אם והראיות. הכזעשה חומות יידונו למשפט, העניין יובא אם הפוקליכוות. ובהחלכות

 הוא )האם הנאשם של התנהגותו לקוובן, שנגום הנזק הכזעשה, חומרת למשל: שונים, גרומים פי על ייקבע העונש
אותה. לשקם והסיכוי המשפחה מצב למעשים(, האחויות את עליו ומקבל חרטה מביע
מאסו. עונש לקבל עלול אכן המתעלל עביוות, של מסוים סוג על

המקצוע איש על הז־יוווז השפעות
להזנחה? או להתעללות קורבן הוא שילד חשד על לדווח חייבים אנו האם
 בהקזם כך על לזווח חייב עליו, האחראי ידי על בקטין עברה שנעשתה סביר חשז לו שיש אזם כל העונשין, חוק פי על

 חוזשי שישה עד הוא שדינה פלילית עביוה מהווה זיווח אי המקומית. בושות הסעד לפקיד או למשטרה האפשרי
 עובדים החינוך, מעוכות אנשי כמו - בחוק המוזכרים מקצוע באנשי כשמדובו במיוחד מחמיו החוק כזאסר.

 וק הדיווח מחובת פטווים הנכם הילד. עם עבודתם במהלך חשד אצלם שהתעוור - רופאים פסיכולוגים, סוציאליים,
למשטרה. או הסעז לפקיז דווח כבו שהעניין בוודאות יוזעים אתם אם

 פעולה ובשיתוף בתיאום הפועלת רבנים ועזת היינו לעיל, ופורטה שתוארה האפשרות גם קיימת החודי הציבוו בקוב
 לאפשו כזי למשטוה מזיווח השהיה תקופת להעניק הפטוו ועדת רשאית מסוימים במקרים הפטור. ועדת עם

 ואם ובמשפחתו, הנפגע בילז טיפול תוכנית לבנות הרווחה, ומעוכת הרבנים ועזת זה ובכלל המקומיים, לגורמים
למשכווה. בדיווח הצורן את לבכול הפכווו מוועזת לבקש הסעז פקיז יכול פוי, נושאת הכויפולית ההתעובות

החוזית לחברה סותאכזת



בטוחים? ולא חושדים אנו אם ומה
 ידיעה )ולא לחשוב סביו יסח לכלל מגיע החשו אם בקהילה. נוספים גורמים עם להתייעצות טובה סיבה הוא חשד

לוווח. צורך אין יסודו, בטעות החשו כי מתבוו אם לדווח. עליכם חובה בקטין, עביוה נעבוה מקרוב וה כי וואית(

אותי? לתבוע יכול הקטין על האחראי האם מבוסס, אינו שלי שהחשד ומתברר דיווחתי אם
 תלונה והגשת עבירה, לביצוע חשד על לפגוע( רצון או התנכלות של מסיבות נעשה לא )כשהדיווח לב בתום ויווח לא!
 המדווח. נגד לתביעה עילה להיות יכולים אינם העניין, ולחקיות הנפגע על תלונות לקבלת המוסמכת לושות כך על

 לושות מידע שמוסו מי לכל הניתנות אלה, הגנות הנזיקין. ובפקודת הוע לשון בחוק מיוחזות הגנות נקבעו זה בנושא
בחוק. מעוגנות בעניין, לחקור המוסמכת

הז־רכה חובות
החודית לחברה כזותאכזת
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בסיכון? ילד לפגוש כדי החינוכית המסגרת לתחום סעד פקיד של כניסה לאפשר עלי האם
 ושאי הוא הקטין. נמצא שבו מקום לכל להיכנס ושאי סעז פקיז משפט, לבית תסקיו הכנת לשם כי קובע החוק כן!

 מחייב החוק המקצוע. אנשי את גם כמובן כוללת זאת חובה לקכוין. הנוגעות ידיעות לו שיש הסבוו אזם כל לחקוו
 אשמה עליו לגולל עלולות שתשובותיו מי וק זאת מחובה משחרו )החוק ומלאות כנות תשובות הסעז לפקיז להשיב

 לפני עוז מידע ולאסוף לבוא רשות לו נותן החוק בסיכון, קטין שיש הסעז לפקיד נודע שכאשו לומר חשוב פלילית(.
המשפט. בית יזי על זאת לעשות נצטווה בטום עוד תסקיר ולהכין משפטי זיון

 יגיע החינוכית, המערכת עם בואו את יתאם הסעד שפקיז חשוב כלשהי, חודית חינוכית במסגות מדובו כאשו
 באותה החינון מאנשי הדרכה יבקש זאת לעשות כיצז יוזע אינו ואם החודי, הציבוו את ההולמת בהופעה למקום
 אמון ליצוו מנת על זאת והמשטוה, הרווחה ושויות ידי על מואש תיעשנה כאלה הדרכה שפעולות וצוי מסגרת.

הדזי. וכבוז

 הילד? את לקחת לו לאפשר עלי האם חירום. צו ובידו הטיפולית למסגרת או החינוכית למסגרת מגיע הסעד פקיד
 את להוציא חיוום: אמצעי לנקוט הנוער לחוק הסעז לפקיז מאפשו החוק מיידי בסיכון נמצא שהילד במקוים כן!

 מתנגדים, כשההורים גם זיחוי. סובל שאינו אחו טיפול כל או רפואי טיפול עבורו לדווש או הגנה לשם מביתו הילז
 למערכת הסעד פקיז כניסת דרן לגבי שבוע. עד של לתקופה שלעיל, למטוות הילז את להוציא הסעז פקיז ושאי

 את כן על לקבל סעד פקיד על התקופה, את להאויך צורך יש אם כאן. גם תקף לעיל 4 בסעיף הנאמר כל החינוכית,
המשפכו. בית של אישורו

משפט? בבית עדות לתת להיקרא עשוי אני האם
 לא המשפכו בית רוב פי על כי לציין יש זאת עם לתיק. וזרוש משמעותי שבידן המידע אם להעיז, שתיקרא ייתכן
הילדים. חוקר או הנועו לחוק הסעז פקיד של בעדותם ויסתפק כעז, המתלונן את להביא ידווש



הגזז־״ח של נפוצות דאגות
והילד המשפחה עם יחסי את יקלקל שלי שהדיווח כבד חשש לי יש
 המשטוה ו/או הרווחה גורמי ואת המייעץ הרבני הפורום את להכניס היא הדיווח מטות זאת, עם יחז מובן. חשש זהו

 מהמשפחות שחלק למדנו החוק, נחקק מאז השנים, במשך הקטין. של שלומו את מיידי באופן להבטיח כדי לפעולה,
ילדיהן. ולגוול לגורלן כנה דאגה מתוך אלא שליליים ממניעים פעלנו שלא זמן כעבוו מבינות

אחר? מישהו של משפחתיים בנושאים להתערב זכות לי יש האם
 זוהי הזנחה. או מגונה גופני ניצול וגשית, התעללות תקיפה, חווה שהילד חשד לן יש כאשו לזווח אותן מחייב החוק
הנחוצה. העזרה את ולמשפחתם להם לתת להתחיל או קטינים, על להגנה לזאוג היחיזה הדון

שלי? בתרבות הנהוגות של ההתנהגות דרכי את עליהם לכפות לי יש זכות איזו - משלי שונה שלהם התרבות
 למי הנחות" "עושה אינו החוק באוכלוסייה. הקבוצות לכל המתאים באופן והזנחה התעללות מגדיוה החוק לשון

 נכבז משקל להם יש תובותיים היבטים כן, פי על אף הזנחה. או התעללות נחשבת שלו ההתנהגות תובותית שמסיבה
 כהתנהגות אחת תרבותית בקבוצה הנחשבת מסוימת שהתנהגות נמצא ולעתים התופעה, מול עמזה מגבשים כאשר
 והם המקוה, לימח בעת בחשבון נלקחים אלה משתנים אחרת. תובותית בקבוצה מקובלת נורמה היא פוגעת,

למשכווה. או הפטוו לוועדת המלצותיו את מגבש הוא כאשו הסעז פקיד על משפיעים

 להיות חייב בבנו. שהתעלל להאמין מתקשה פשוט אני הזה. העבודה במקום שנים כמה כבר הזה האדם עם עובד אני
כאן. שקרה למה אחר הסבר

 שלן היכולת על לסמון חייב אתה מקצוע כאיש לזהותם. קל תמיז לא החבוה. שכבות מכל באים כותעללים מבוגוים
 על או הוגשי, מצבו על התנהגותו, על הילד, על תצפית בעת חשש אצלן התגבש כי לבדיקה, מקום שיש להעריך
 וכי לך, שיש חשזות או חששות על מזווח אלא ההורה את מאשים שאינן לזכוו, גם חשוב מסוימים. פיזיים סימנים
בהזנחה. או בהתעללות מזובו אכן אם לקבוע הוא הרשויות תפקיז

 אתי הייתה לא הסעד פקידת אותו, להכות ממשיך אביו בבית, עדיין הילד כלום. קרה לא שדיווחתי האחרונה בפעם
שוב... אדווח לא אני הודעות. כמה לה שהשארתי אף בקשר
 לא שהאב העובזה שונות. התוצאות גם וכן גורמים בכמה ותלוי שונה הוא ומקרה מקרה בכל שהכויפול לזכור חשוב
 גורמים מעורבים שאין כך על מעיזה אינה בבית נשאר שהילז העובזה גם מכוופל. אינו שהמקרה אומרת אינה נעצו

 מדאיגים סימנים רואים אתם עזיין אם הוווחה לגוומי או המייעצת הובנית לוועדה ולדווח להמשיך חשוב מטפלים.
 זאת, עם טופל. כבו שהוא סברו האחואים שהגוומים במקרה טיפול מחזש לעווו עשוי כזה נוסף דיווח הילז. אצל
 מווצה אינן אם פנים, כל על הטיפול. פרטי על לך לזווח מאפשרים אינם הפרטיות הגנת שחוקי לדעת חשוב

 של בסופו זכוו: לכויפול. האחראי העובד על הממונה עם לדבו לבקש ניתן המטפלים, מהגוומים שקיבלת מהתשובה
לשלומו. לדאוג שלך ובנכונות שלך באכפתיות תלוי הילז דבו,

הדרכה חוברת
החוזית לחברה מותאמת



לדווח... בכלל למה אז ישתנה, שמשהו חושב איני
 במיוחד, קשים שהם והזנחה התעללות של מקוים יש יצליח. ובמשפחתו בילו שהטיפול מבטיח אינו הויווח אמנם

 הם אם לעולם יטופלו לא והזנחה התעללות שחווים ילזים זאת, ובכל נכשלים. ומיומנים טובים מקצוע אנשי שגם ויש
משפחתו. ובבני בילז לטיפול המפתח הם ודיווח איתוו יאותרו. לא

שווא? דיווח על אותי תתבע המשפחה אם ומה
ייסגר. והעניין הליכים שום תנקוט לא המשטוה לב. בתום פעלת אם תביעה מכל חסין אתה מקצוע כאיש או כאזרח

הז־וכה "ובו"
החוזית רחבוה מותאמת



השונים הסיכון מצב" פירוט
פיזית התעללות

 בגלל או שגרתית חינון כדון למשל, - קבוע באופן שונות חבלות וגרימת בכוח שימוש היא פיזית התעללות
 ככל חדשה. תופעה אינה בילדים התעללות חז-פעמי. באופן או - ההווה של עצמי בויסון וקשיים זעם התפוצויות

ומעולם. מאז קיימת הייתה הנואה
 - קשים פיזיים נזקים שגומו כאלו גם - בילזיהם פגעו שהורים פיזיות פגיעות רב לא זמן לפני עד התובותי, בעולם

 ולגדלו לחנכו מלאה זכות יש שלהורה ומכאן ההווה, של כרכוש נתפש הילד הילזים. על להגנה חוקית עילה שימשו לא
 ביזי שהופקז "פיקדון" בילד וואה זאת, לעומת היהדות, אלימות. במעשי מזובו אם גם שיטתו, פי ועל הבנתו פי על

משמו. מכל עליו לשמוו עליהם ולכן הוריו
 ילדים אצל פיזיות לפגיעות בגוומים שעסק מחקו קולורזו במזינת לעבוזה ושותפיו קמפה הנוי ז״ר ערכו ו962ב-

 בין נכתב שבו במאמו פרסמו מחקום ממצאי את רפואי. לכויפול שהגיעו פיזית פגועים ילדים של התגובות ובמגוון
 לזבר, יכול אינו הילד אך פיזית. התעללות של לאבחנה במהיוות מגיע היה הוופא לזבו, הילז היה יכול וק "לו היתר:

 הוכחשה אז שעד והתופעה נותב, ציבווי הז עוור המאמו הסיפוו". את מספוות שלו העצמות ווק לזבו, פוחד או
ונראית. מוכות חברתית-רפואית לבעיה הייתה כלשהי, ציבורית להתייחסות זכתה לא וכמעט

 ובים מקוים הנגלה. על הנסתר רב עדיין כן פי על ואף וב, ידע הצטבר זה, בתחום רבים מחקרים נוספו היום ועד מאז
 ונגביר יזע שנוסיף ככל יבשה. סטטיסטיקה כפויטי רק במוזעות קיימים והם לעולם, מתגלים אינם מוכים ילדים של
 נוכל בקהילה השונים הגורמים ובעזות להתעללות, החשופים ילדים לאתו יכולתנו את נשפר לנושא המוזעות את

 פגיעה ספגו שכבו ילדים וק לא לזכור: יש זאת כי המשפחה. של והן הילז של הן במצב, החמרה או הידודרות למנוע
טיפול. הדורש במצב נתונה כולה המשפחה ולמעשה אחיהם, גם אלא נוספות, לפגיעות ממשי בסיכון נמצאים פיזית

ילדים לענישת נטיטה אלימות
ממקורותינו: לשניים נתייחס זה בנושא לדון בבואנו

 מתן הפסוק של הראשון בחלקו הרואים יש מוסר". שחוו ואוהבו בנו שונא שבטו "חוששן כתוב: כד י״ג, במשלי א.
 בא )"שחרו" מוסו" שחוו "ואוהבו הפסוק, של השני מחלקו מתעלמים הללו חינוך. לשם במכות להשתמש הושאה
 מונע כלומו שבטו", "חושך ולכן בנו, את ששונא במי אפוא מזובו הפסוק של הראשון בחלקו הקדמה(. שחר, מלשון
 כך השבט. את להפעיל מגיע אינו כלל ולכן ה״מוסר" את המקזים האוהב ההורה על מדבו השני והחלק ממנו; שבט
 שמקדים מי הוא ילזו את אוהב שבאמת מי כי המלן שלמה לנו אומו הוי "מכות", אפילו או כ"מוות" שבכו נפוש שאם
 הפסוק של האמתית שהפרשנות מכאן לשבט. נזקק ואינו - יותר גבוהה במעלה הנמצאת חינוכית דרך - המוסר את

 להיטיבו שחו בכל מייסוו בנו את "האוהב כי הוא מוסו" "שחוו פיווש המלבי״ן, לפי בציבוו. הוווחת מזו הפוכה
חינוכו. את ייטיב שחר בכל בנו את שמייסו אב כלומר באחויתו",

החוזית דחבוה מותאמת



הדרכה חוב,־"
החו־וית לחברה מותאמת

 "...ואינו י: סעיף רמ״ה, סימן דעה יווה א, סעיף ב' )פוק תווה תלמוד הלכות החזקה", "היז בחיבורו אומו הומב״ם ב.
 ועוד זה מקוו קטנה". בוצועה אלא במקלות ולא בשוטים אותם יכה לא לפיכן אכזוי. מכת אויב מכת אותם מכה

חובל. איסור זין על עובו עליהם שהעובו ההכאה, וכלי המכה עוצמת את מסייגים אחרים
 רוצים שהם בכן מעשיהם את מתוצים מכים הורים חינוכם. לשם ילדים של פיזית ענישה לגבי דילמה קיימת בימינו
 לילזיהם לעזוו צריכים ואף ושאים הורים שלנו בחבוה נכון, וציות. משמעת של הרגלים לו ולהקנות הילז את לחנן

ממש. של התעללות ובין הסביוות בגדר שהיא ענישה בין להבחין עלינו אך משמעת, או התנהגות הוגד'י לרכוש
 ועזיין חינוכי, כמכשיו הורים יזי על גופנית לענישה היחס בדבו וחבה חברתית הסכמה עדיין שאין העובדה אף על

 וגובות הולכת גופנית, ענישה של הטווח וארוכי המיידיים הנזקים להכות שלנו בחבוה לבבות" ו"הכשות הכנה נחוצה
 אינו בילדו פיזית פגיעה הפוגע הורה ולכן ממש(, של פיזי נזק אין אם )גם הילז בנפש פוגעת פיזית ענישה כי ההכוה

 פגיעה להצזיק יכולה אינה שתהיה, ככל חמווה ותהיה הילד, מצד חויגה התנהגות בהיגיון. שנוהג כמי להיחשב יכול
ילד(. להכות שאין מפוושות היום קובעת המשפטית הפסיקה )גם בילד נפשית או פיזית
 בפניו "קלה" סטיוה רכים. וילדים תינוקות של ב"ענישה" מזובו כאשר יותר עוז זועק פיזית ענישה של ההיגיון חוסו
 הפועה מבטא חינוכי" "אקט זהו כי הסבור הורה אחרים. ממשיים ונזקים בגולגולת זעזוע לו לגוום יכולה תינוק של

 פגיעות גם כך. על להענישו ויש "בכוונה" משהו לעשות יכול קטן כה תינוק שלפיה תפישה - כהורה בתפישתו קשה
 באיבוים פיזית פגיעה או כוויות גוימת שערות, משיכת חזקה, לפיתה צביטות, השלכה, או כולטול - בילז אחרות

 דבו היא וגשית פגיעה לילז לגוום העלולה ענישה גם התעללות. הנחשבות במיוחז חמווות פגיעות הן - הצנועים
 כאב גם לו הגוום עונש היא חשוכה בסביבה כפופה בתנוחה ילד החזקת למשל, פיזי. בנזק מדובר אין אם גם חמוו,

לשאתה. שקשה השפלה וגם
 פגיעות של לקיומן עילה לשמש יכולות אינן חינוכית אידיאולוגיה ושום תרבותית השתייכות שום דתית, אמונה שום

כאלה.
 ילדים הכאת "בעניין עת(: )עם׳ חינוך נתיבי בקונטוס כותב זצ״ל, בוזובסקי נוח שלום רבי הגאון מסלונים, האזמו״ו

 מרבים אם רעות מוליד וזה גורע... הוא הוי המוסיף וכל יפה שמיעוכום הדבוים מין שזה ספק אין תורה זעת פי על הנה
 ומחנכים מלמזים של לב לתשומת מביא זצ״ל אויובך זלמן שלמה רבי הגאון כועס". המחנן אם במיוחד ומפריזים...

 קודו, מבכז או בתמיהה הבטה כגון שונים, במבכוים להתבכזא יכולים הענישה זוכי גופני. בעונש להעניש אין פעם שאף
בניו. עם לנהוג אגו״א באגרת הגאון שציווה כפי מעט להכות יש ברירה באין ורק

הפיזית ההתעמות נזקי
הילד להתפתחות הנזקים

 של הקויכויים בתחומים ההפועות לעומת משניות הן הפיזיות התוצאות ולווב פיזי, כזעול יותו היא התעללות
לתקנה. מאוז שקשה פגיעה ומהוות הבגוות בחיי הילד את מלוות הקשות מההשפעות חלק הילז. התפתחות

 יחסים כמו הילז, חווה שאותם נוספים אירועים מתון אחד איווע היא ההתעללות כלל שבזרן לזכוו, כמובן יש
קשה. סביבתי מוקע הנובעות התרחשויות ועוז ההווים, עם וזלה וופפת תקשורת ההווים, בין אלימים

עיקריים: מישורים בשלושה בילז הפגיעה את לראות ניתן



 הכוון והוגשי הפיזי הכאב מפני עצמו על להגן כזי שיכוות מיני כל לפתח צוין הוא הילז שעובר הכוואומה בעקבות .1
חייו. בהמשן לו להזיק עלולות בהמשך( תתוארנה )הן אלו שיכוות בהתעללות.

הוגשי. מצבו על ומשפיעה הילד של העצמי בזימוי פוגעת התעללות .2
 הקשרים אופי על מכרעת השפעה יש המשפחה בקוב עובו שהוא הקשות החוויות את הילז מפנים שבו לאופן .3

בגוותו. בשנות שלו הבין־אישיים

טראומטית כחוויה התעללות
 מתעללת תגובה "הזמנת" יזי על שעבוו הטואומטית החוויה את ושוב שוב ליצוו נוטים התעללות שחוו ילדים

 עליו תבוא שלא ובלבד בה, לשלוט מעזיף הוא כי התעללות יוזם הילז מורים. או גננות הורים, כגון בעולמם, מזמויות
מוכן. לא אותו ותתפוס צפוי לא באופן
 שבתון־תוכם מפני דווקא בסביבתם. ומבוגוים לילזים ובה בתוקפנות להתנהג יכולים פיזית התעללות שחוו ילזים
 הם כמה עז להרגיש שלא כזי ושליטה, כוח של עמדה לעצמם מאמצים הם מגן, וחסוי חלשים קכונים, מוגישים הם

 קורבנות שאינם אחרים מילזים יותו הרבה תוקפניים שהם כזפני אלה, בילזים להבחין יכולות ומורות גננות פגיעים.
להתעללות.

לחזק וחלש מפגיע להפון הילז ניסיון את המבכואת נוספת תופעה היא פיזית התעללות שעבוו ילזים אצל סדיזם
מחמז. בחיות וגם מהם צעירים בילזים להתעלל נטייה אלה ילזים אצל נראה תכופות שליטה. ובעל

 שיעו, משיכת עצמית, נשיכה כגון ביטויים אותם ומאפיינים ההתעללות, חוויית את לעבד ניסיון של סוג הוא מזוכיזם
החוזית לחברה מותאמתוכזומה. סיגויות ידי על גוף חלקי חריכת

 חסות תהיה מכה הווה מול שינקוט פעולה שכל מהו לומז הילז ההתעללות. של נוספת תוצאה הוא אונים חוסר
 חזשים במצבים פסיבית בגישה יתבטא הזבו בהם, לשלוכו או קשים אירועים למנוע באפשרותו ואין הואיל תועלת.
שיקרו.

דיכאון והתפתחות העצמי הדימוי על ההתעללות השפעת
 הפיזיות בצלקות זאת להסביו ניתן עצכזי. לגינוי נטייה עם נמוך, עצמי דימוי מפתחים פיזית התעללות קוובנות

 עוינות באותה לעצמו להתייחס לומז הילז בהן. הכרוכה העצומה ובהשפלה ההתעללות באיוועי שנוצרות והנפשיות
המתעלל. ההווה מן סופג שהוא וביקורתיות

 והוא ופגום, וע שהוא הילז תחושת את מבכואות לעיל שתואוו המזוכיסטיות ההתנהגויות אלה מילדים חלק אצל
 שהוא הקשות לחוויות משמעות לתת הילד של לניסיונו ביטוי הוא הנמוך העצמי הדימוי חזקה. עצמית שנאה מפתח
 דמות את שומו גם הילד כן לי". מגיע וזה טוב לא מאוז משהו עשיתי וע. אני כי אותי משפילים או אותי "מכים עובר:
 טוב. שלו שההווה להאמין לו חשוב עובו שהוא הקשה החוויה למרות להתעללות. אחואית ולא "נקייה" ההורה
 הבושה מפני להתגונן כזי מתעללת. לתגובה ואויים עצמם וחשים "ועים", שהם מתביישים התעללות העובוים ילדים
 בטעות, להודות יעזו לא לעולם טועים, כשהם מופוז. עצמי בביטחון וכביכול בחוצפה ביהיוות, לעתים מתנהגים הם

שלהם. העון וחוסו הקטנות הוגשת את יחשפו שמא



 של סימנים לי שיש יגלו "אם כי ההתעללות, מעשה את מהסביבה להסתיר אלה לילוים גוום הנמוך העצמי הזימוי
 שנאה או כעס מביטויי ונמנעים ההווה של אידיאלי דימוי על לשמוו הכוח בכל מנסים הם וע". אני כמה ידעו מכות,
כלפיו.
 כאילו אותו להעניש לסביבה קווא הילז סנקציה. או עונש המחייבות מתגוות התנהגויות מפתחים מהילדים חלק

לו. שמגיע מוגיש עצמו שהוא מהעונש יותר קל עזיין הוא מקבל שהוא החיצוני העונש

'١הזונ וזונות

החוזית רחביה מותאמת

קשרים ליצור ביכולת הפגיעה
 וחוסו האלימות הזולת. עם קשוים ליצוו הילו של היכולת על ועמוק קשה באופן משפיעה ההתעללות חוויית

 בעיניו, בכלל. העולם את חווה הוא שבו האופן על ישפיעו הוויו עם המוכה הילז של הקשו את שמאפיינים היציבות
 שום ואין פגיעה מפני מתמיד חשש יש כזה בעולם בטוחים. יחסים בו ליצוו קשה ומסוכן. עוין מקום הוא העולם

 וכים ילזים ואיום. חרדה של תמידית בתחושה הילד חי העולם עם ביחסיו ממתח. וחופשית בטוחה שהיא התקשרות
 הביטחון להם שאין משום דווקא במיוחז, וב בלחץ דקות לכמה החזר את שעזבה לאם מגיבים התעללות שחוו

אתה. בקשו הבסיסי
 מוגזמת התאמה בכלל: העולם ועם בפוט ההורה עם שלו בקשר מפתח שהילד מרכזיים התנהגות אופני כמה קיימים
 ומנסה ההווה על מקובלות שאינן התנהגויות לרסן מנסה הילד האחר. הצד כזן אליה והתנגזות אחד מצד לסביבה
 מצז גזול והפסז אחד מצד וווח בה שיש התנהגות זוהי "להתקבל". יותו טוב סיכוי להן שיש בהתנהגויות להחליפן

 באופן ולהתנהג ורגשותיו תחושותיו את להסתיר לוכזז גם הוא אן ההווה, אלימות את מעט למתן לומד הילז שני.
 תמיז הוא מדי. מווסנת מאוז, זהיוה חבותית התנהגות לעצמו מסגל הוא בהמשן הוגשי. מצבו את כלל משקף שאינו
 ילדים יש זאת לעומת מקום. אין האמיתיות ולתחושותיו שלו לכעסים הנפשית. לרווחתם ובזאגה אחרים בפיצוי עסוק

 כעסיהם את אולי מבכואים הם סביבתם. עם ובים לעימותים ונכנסים מתמרזים מתנגדים, ההפוך: באופן שמתנהגים
להתעללות. קוובנות ולהיות להוסיף סיכוי להם יש אך ותחושותיהם,

 ניתן שלהם ובשקט מאוז, פסיביים הם בעולמם. והסתגרות נסיגה כניעה, הוא מוכים ילדים של נוסף התנהגות זפוס
 להיות לא גלים", לעשות "לא ינסו אלה ילדים הגורל. עם השלמה גם ולעתים נוספת, פגיעה למנוע ניסיון לואות

 כי רב, בסיכון נמצאים הם כך משום דווקא לבלוט. לא וישתדלו המקצוע אנשי ועל הוויהם על יקשו לא הם מורגשים,
וב. באיחור תגיע תוגש( )אם להם שתוגש שהעזרה להניח סביר

בילדיהם הורים עול פיזית ללום٧להם הגורם׳

הורה של מילדותו הנובעים גורמים
 כזסב שהווה זה איך מובן: לא הדבר נואה לכאורה מוכים. ילדים בילדותם היו המכים ההורים מן ניכר שחלק נמצא
 המכה. ההווה של הוגשי למצבו הקשורות סיבות כמה לכך יש בילזותו? סבל עצמו שהוא כאב אותו את לילדו
 בעת מתודעתו ההתעללות חוויית את "להוציא" כרגיל, לתפקד להמשין צריך היה בילדותו התעללות שחווה ההורה

 את זוכר הוא אין קרובות לעתים אן עצמם, האירועים את זוכו הוא כבוגר, מעולם. דברים היו לא כאילו שהתוחשה,



 חי בינתיים, להורה שנהפך הילד אונים. וחוסר כעס השפלה, חרוה, כאב, של רגשות אליהם: שהתלוו הקשים הרגשות
 הילז הפסקה, ללא שעות בוכה )התינוק קשים במצבים אותו מעמיד ההווות מצב כאשו מודחקים. רגשות אותם עם

 בפני הדלת" את "נעל הוא כי לילד אמפתיה להוגיש יכול אינו הוא בוגליו( רוקע או כועס הילד השכויח, על מיץ שופך
 של הוויים מוולים בפניו עומוים זאת לעומת ילוו. של לכאב או לסבל לפחז, עו אינו הוא שבתוכו. רגשות אותם
 שהם משום אלה במוזלים משתמש הוא אונים חוסר של ובמצבים הפנים, הוא שאותם ובתוקפנות בכוח שימוש

לו. המוכרים היחידים
 נעשים הזנחה או התעללות חוו שלא הווים לעתים ולהפך, מכה, להווה נהפן כילד התעללות שחווה הורה כל לא

 והזנחת התעללות של הבין־דורית ההעבוה מעגל של הפסקה או המשך על רבות פעמים שמשפיע הגוום כאלה. הווים
 ההורה של הייחוזית האישית החוויה אלא התעללות( עבר לא או עבו )האם העובזתית ההיסטוויה לא הוא ילזים

 כאמוו, ואמפתיה. התחשבות חיבה, בה שיש חוויה או וסבל, עוינות כאב, של חוויה היא שלו החוויה האם ילז: בהיותו
 של הבין-דווי המעגל מן להיחלץ זאת בכל שהצליחו כאלה גם יש קשה והזנחה התעללות בילזותם שחוו ההווים בין
 מהמשפחה מישהו למשל ואמפתית, אוהדת תומכת, דמות לצזם עמזה אם בייחוז אפשוי הזבו ומצוקה. סבל

 מודעות וכשו שבו טיפול קיבלו אם או מזריך; או מורה, גננת, ספו, בית מנהל וב, כמו אחרת זמות או המורחבת,
ההורים. עם בקשר בילדותם שחוו הגזול לקושי תיקון של חוויה עבוום שהיה תומן, קשו בעזות ושליטה

ההורים שבין ביחסים הקשורים גורנוים
 המתחים את עוקפים מסוימים זוגות ביותו: משמעותי הוא ילדים נגז אלימות של במקרה הזוגי או המשפחתי ההקשו
 העוינות את אפשוית. כזפרידה ופחד הזוגיות לשלמות חשש מתון אולי הילז, נגד משותפת חביוה ידי על ביניהם

החרדית דחבוה מותאמת

 שלמות על לשמור להוויו ה"מסייע" לעזאזל שעיו הילז הופן וכן אליו, כזפנים הם זה אל זה שלהם ביחסים המצטבות
והמשפחה. הנישואין

 להתנהג עלולות הילדים, לרווחת והזאגה החינון של במעמסה עומזות שאינן ונפשית, פיזית תשושות אמהות גם
 ילזיה. של ולחינוכם לגידולם הנדושים הכוחות את לגייס מסוגלת אינה כזו אם לעתים ילזיהן. כלפי אלים באופן

 להתנהג הסיכוי את מגבירה מהם, אחד של או ההווים שני של אחרת, התמכרות כל או אלכוהול לסמים, התמכוות
בהם. ולהתעלל הילדים כלפי באלימות

בילד הקשורים גורמים
 נוספים קשיים יש אם ובייחוז ההווים, על וכלכלי, וגשי גזול, נטל להוות יכולים התפתחותיים קשיים עם ילדים

 עם להתמודז מצליחים אינם הילד, של מהחויגות מאוד פגועים להרגיש עלולים אלה לילדים הווים במשפחה.
 לאלימות לגרום קיצוניים במקוים יכול הילז בגידול היומיום מקשיי והתסכול נפגע, שלהם העצמי הזימוי אכזבתם.

כלפיו.
 על להקשות יכולים ממושן לבכי נטייה עם תינוקות לאלימות. מקוו להיות עלולות הילז של פיזיות מוגבלויות וק לא
 וויכוז קשב הפרעות עם ילזים גם עצמי. בויסון קשיים או נפשיים קשיים להם שיש הווים על שכן כל ולא הווה, כל
פיזית. מהתעללות יותר לסבול עלולים והם שפחה1בכ המתח רמת את מעלים היפו-אקכויביות או



החוזית לחבוה תותאתת
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 יכול ופעלתן עצמאי ילז הילד. אישיות לבין המסוים ההורה אישיות בין הגומלין ביחסי הקשורים גורמים גם ישנם
והחששן. הפסיבי לבנו להתנכל עלול ויוזם פעיל איש שהוא אב דומה, ובאופן חרדה, אם על איום להוות
 ההווה את יביא אתה להתמוזד הקושי יותר, בעייתית בהתנהגות יגיב הילד יותו, קשה הילד נגז שהאלימות ככל

 מן לצאת כדי קסמים. מעגל ייווצר וכן תוקפנותו, את להגביו העלולות תחושות יגומו הללו אונים. חוסר של למצבים
 למשפחה תמיכה ולתת אחז, מצז בילד נוספת פגיעה למנוע שתפקידן המתאימות, הושויות את לערב יש הזה המעגל
שני. מצז

וסביבתה במשפחה הקשורים גורמים
 מעבוזתו, הווה של פיטורים עוני, - קשה כלכלי-חבותי מרקע הנובעים גוומים ישנם שתואוו, הגורמים על נוסף
 קשיים לאלימות. אפשרי רקע להוות העלולים גוומים - מזעוי אישי מרחב מאפשרת שאינה צפופה בדיוה חיים

 כן בעקבות ולגוום ההווים על הלחץ את להגביר עלולים ומעבר משבו חולי, של מצבים חבותיים, כלכליים,
ילדיהם. כלפי אלימה להתנהגות

 על מכן, יתוה בילדים. ופגיעה התעללות של להתנהגות יווד כלכלי מצב גוום בהכות ולא תמיז שלא להבהיו חשוב
 ובעוני ובה בצפיפות החיות ובות חרזיות במשפחות תווה". תצא שמהם עניים בבני "להיזהו יש היהודית המסוות פי

 נתפשים המשפחה על אלה גורמים השפעת במיטבה. נפשית ובריאות הדזי, כבוד מלאי התנהגות זפוסי פוגשים אנו
 ושימת החומרי הצז מן במועט הסתפקות המעוזד חייהם, ומאווח עולמם מהשקפת כחלק החוזית החבוה יזי על

 בעולם אשויך עמל... אתה ובתורה תשתה... במשורה ומים תאכל במלח "פת חכמים: כמאמר הווחניים. בצזזים דגש
 משאבים די אין ולמשפחה אובייקטיבי, קושי קיים כאשו זאת, עם ד(. משה ו', פרק )אבות הבא" לעולם לך וטוב הזה

הילדים. כלפי אלימה להתנהגות ולגוום הלחץ את להגביו עלול העוני עמו, להתמודדות נפשיים
 כאשו ממש של בעיה להיות הופן העוני בלעדי. או קובע גוום איננו בהחלט אן משפיע, גוום כן אם הוא כלכלי קושי
האובייקטיבי. המצב מאשר קריטי יותר הוא העצמי הדימוי עצמו. בעיני "עני" נתפש האדם

 נמצאות )חברתי או מקצועי כלכלי, מעמז של באובדן הכווך אחות לארץ מעבו כמו ) שונים מעבו במצבי משפחות
 ולא שונה לתובות הסתגלות חדשה, שפה הקולטת, החברה עם תקשורת קשיי לאלימות. וסיכון פגיעות של במצב

 המשפחה בני עם מגורים למשל כמו המשפחתיים, בזפוסים חזים שינויים וכן מתאימה, תעסוקה למצוא קושי מוכרת,
אלימות. ליצירת מקור להיות וממילא לחץ לגוום הם גם יכולים העלייה, בעקבות המווחבת
 הכלכלי, המעמד של בשינוי לעתים הכרוך מעבו ) הדתי לעולם החילוני העולם מן במעבר הנמצאות משפחות
 שאינן החרדי, בעולם בקליטתן המתקשות משפחות גם וכמותן פגיע, במצב הן אף נמצאות ) והחבותי המקצועי
תומכת. לקהילה משתייכות ואינן תורנית סמכות יזי על מוזרכות

כ'ם'٠
 לפיכך, עצמית. ולשליטה טובות למידות חינוכם על האמונים הוויהם, ביז פיקזון בילדים רואה היהוזית המסורת

 עולו להכביז לאדם "אסור נאמו: יט, סעיף ו״מ, סימן ואם, אב כיבוז הלכות עוון, בשולחן בילדו. לפגוע להורה אסור
מחול". )כבוזו על שמחל שאב מהם, עיניו ויעלים ימחול אלא מכשול. לידי יביאם שלא עמהם, בכבודו ולזקדק בניו על



מכשול". תתן לא עיווו לפני על עובר הוא שהרי אותו מנזים היו גדול לבנו "המכה כ: ובסעיף
 אמצעים, ובעלות משכילות במשפחות גם החברה, שכבות בכל המתרחשת תופעה היא פיזית התעללות זאת, ובכל

 להתעללות חשופים יומם, בני תינוקות לובות הגילים, בכל ילדים חילוניות. במשפחות כמו דתי מוקע ובמשפחות
פיזית.
 אבחון התעללות. שחוו לילזים והן מתעללים להווים הן לעזוו ניתן זו, קשה לתופעה המודעות שגוברת ככל היום,

 בטום עוז לעתים להתעללות, בסיכון הנמצאות משפחות לאתר מסייעים מקצוע אנשי של ועונותם מוקדם
התרחשותה.

הז־רנה חוברת
החוזית לחברה מותאמת



הזנחה

החיזית לחבוה מותאמת

 כתקנת זנן והילן ומשם אמם, מבית להם שנפלו נכסים להם יש אפילו שש, בני שיהיו עד ובנותיו בניו לזון אזם "חייב
 אותו ומכלימין בו גועוים וצה לא "ואם מדגיש: עוון שולחן א(. סעיף ע״א, סימן העזר, )אבן שיגדלו עד חכמים

בניו". לזון ווצה ואינו הוא אכזרי ואומרים בציבוו עליו מכויזין וצה לא ואם בו, ופוצרים
 מזון, גג, קורת כולל זה חיוב צזקה. מדין וכן ואנושי, טבעי כזבר ובנותיו בניו את לכלכל חייב האב וחז״ל התורה פי על

הבסיסיים. הצוכים וכל ביגוז
 לילדיו: ביחס לקיים האב שעל התווה מן מצוות חמש המציינת משנה מובאת א, עמוז כ״ט זף קיזושין מסכת בגמוא,

שחייה(". )ללמדו במים להשיטו אף אומרים ויש אישה, להשיאו אומנות, ללמזו תווה, ללמדו לפזותו, "...למולו,
 היא לעתים התעללות, כמו ממש הילד בהתפתחות פוגעת היא בילזים. פגיעה של ביותר הנפוצה הצווה היא הזנחה

לאיתווה. נעשים מאמצים ופחות הציבוו למוזעות קרובה פחות היא זאת ולמרות יותר, אף הוסנית
 להתפתחותו וחיוניות לילז הנוגעות ההורה מצז פעולות עשיית אי או לילז, הנוגעים מחדלים של שרשות היא הזנחה

 מונע הדבו הבסיסיים, צוכיו וסיפוק בו טיפול הילז, על השגחה כגון בסיסיות בפעולות נכשל הורה כאשו התקינה.
 משהו ולזהות להגדיו שקשה משום דווקא מהתעללות, פחות לציבוו מוכרת ההזנחה ונפשי. פיזי שגשוג מהילד
 כן, על נוסף אחות. או פיזית פגיעה כמו קיצוניים מעשים או פעולות לזהות קל יותו הרבה עשייה. אי הוא שעיקוו
 תלוי כוובה", "הורות של כהיפוך "הזנחה", המונח הגדרת עצם תובות, תלויות הן ילזיו כלפי ההורה וחובות הואיל

אחרת. או כזו אוכלוסייה של חבותיות במוסכמות
 קיומם המונעים הקיימת, התרבותית המסורת בגבולות מחדל, או פעולה כל אפוא: היא, הזנחה של מקובלת הגזרה

וגופנית. רגשית מבחינה הילד, של בריאה להתפתחות החיוניים תנאים של
 ההווים של היכולת מחוסר גם כמו הילזים, לצווכי באשו ההווים של מספקת מודעות מרעדו לעתים נובעת הזנחה
כלכלי. מחסוו בשל הללו הצוכים את לספק

 בתון לתאונות, יותר פגיעים משגיח, באין לבדם ובות שעות השוהים נוער ובני ילדים חבותיות. השלכות יש להזנחה
בחבוה. שוליות קבוצות אחרי ומהיגורות זרים של מפגיעה גם כמו לו, ומחוצה הבית

 לווזא יש יותר. קטנים באחים וטיפול שמירה לצוון גדולים ואחיות באחים להיעזר ומקובל נהוג החודיות במשפחות
 הקכונים. אחיהם ואת עצמם את לסכן בלי עליהם שהוטלה במשימה לעמוז מסוגלים הגדולים" "האחים שאכן
 מן שליש כי גילה באנגליה שנעשה מחקו בילדים. התעללות או פגיעה של נוספים לסוגים גם כלל בדון קשווה הזנחה
 הייתה התעללות כמקוי שסווגו המקוים מן ובחמישית פיזית, מהתעללות גם סבלו מהזנחה כסובלים שהוגדרו הילדים

הזנחה. של בעיה גם
 נעדר ילד לדוגמה: הילד. של ובסביבתו במשפחתו נוספים קשיים על המעיד הקרחון קצה קרובות לעתים היא הזנחה
 אינם משפחה מאותה ילדים עוז כי יתברו קוובות לעתים סיבה. או הסבר לכך ואין החינוכית המסגות מן ובים ימים

 מן עצמה מבודדת כזאת שמשפחה נזיו זה אין נוספים. קשיים יש למשפחה וכי שלהם, החינוך במסגוות מבקרים
 המעביוה משפחה של עגומה תמונה להעלות יכול הרווחה גוומי של עיוובם קשייה. מחשיפת להימנע מנת על הקהילה

 מהווים שכיחים איחווים גם להזנחה. חשד בגלל המערכת התערבות עקב אחו ספו לבית אחז ספו מבית ילדיה את
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 מצוידים אינם בית, שיעווי מכינים אינם אלה ילוים כי תגלה מעמיקה בדיקה ההורים. של תקין לא לתפקוו איתות
ועוז. האוכל להפסקות במזון

 במשפחות לכך מצפים איננו כי אם הזנחה, של סימנים המגלים טוב" "מבית לילזים לתת יש מיוחזת לב תשומת
בה. לטפל הצוון ובמיזת התופעה את לבדו כזי אליהם, הפנייה עצם של הקושי גם נוסף כאן שכאלה.
 הקשת מכל אנשים אצל האוכלוסייה, שכבות בכל קיימת ההזנחה גם ההתעללות, סוגי לשאו בזומה כאמוו,

 שהעוני אמרנו כבר להזנחה, המסייע גוום נחשב שהעוני אף אחרת. התעללות צוות מכל יותר נפוצה והיא החבותית,
להזנחה. גוום בהכות אינו כשלעצמו

 שבהן, למשפחות שיוגשו ותמיכה עזוה אחוים. כוקוים לבין כרוני אופי לובשת ההזנחה בהם מקוים בין להבחין יש
 חוזשים בחון המצב את לשפו יכולות הבסיסיים, צוכיה את ולספק משפחתו את לפונס ומתקשה מובטל האב למשל,

טווח. ואווכת אינטנסיבית היא וקשה כוונית היא ההזנחה שבהן משפחות לה שזקוקות העזוה אולם ספורים.
 יש החבותי. העדיפויות סדו לתחתית נזחקה היא הזנחה, בשל ילדים של להתפתחותם החמווים הנזקים אף על
 מעוורת תקינה" הורות ל"מהי באשר באוכלוסייה מגוונות קבוצות בין הובה השונות אפשריות: סיבות כמה לכך
 להשגיח שש בת מילזה דורשים שהם כך על האלה ההווים את שאשפוט אני "מי המקצוע: איש בקוב נוחות אי
 וכזומה. להתפתח?" כדי ילד צריך אינטלקטואלי או רגשי גירוי כמה שאשפוט אני "מי קטנים?", אחים ארבעה על

 עולים רבים ספקות ובים. הזנחה מקרי מאחורי העומז העוני הנראה ככל הוא לנושא היענות שמעכב נוסף גוום
 לעתים זה. למצב האחואי הוא העוני כמה ועז ההווי, בתפקוד מבעיות ההזנחה נובעת כמה עז לשאלה בנוגע

 למשפחות נכופלים הם ההזנחה לבעיית בהתייחסותם כאילו נוחה, לא הרגשה המקצוע אנשי אצל מתעודות
 של הפגיעות ת1וכ את מעלה והוא בעיה, הוא שהעוני בווו הוי הבוחנת. לעינם להיחשף אותן ומאלצים העניות

 כוחות להשקיע צויכים מעמז, להחזיק מצליחים אינם רבים הווים ופסיכולוגית. חבותית מבחינה המשפחה
 כל על נוסף אותם, ומאשימים המקצועי הכיסא ממוום אנשים באים והנה כוחות. דלי והם בהישודות, אזיוים

ילדיהם. בהזנחת גם הקשיים,

הזנחה סוג'
 המצוות כל את כמעט הזוחה טו( ז', )זבוים לנפשותיכם" מאוז "ונשמותם מזין חמור איסור קיים במקורותינו

ספיקא. מספיק ואפילו שבתווה
 שעל טוב" "שוחו במדרש מובא דרכו". פי על לנער "חנון ו: כ״ב, במשלי מהנאמו למדים אנו החינוך חובת בתחום
 הטובות המידות בדוכי הנעו "תרגיל זה: לפסוק בפיוושו יונה רבנו כתב אוץ. וזרך מוסר על לבנו להוכיח האב

 אשו העניינים בתיקונים ולהוגילו ללמדו יחל כי לומו, ווצה עליה. מתייצב הוא אשו הדון פי על המתוקנים והמנהגים
 בכוח וימצא לקבל. שכלו יז שתשיג פי על לזרך ומדון לעניין מעניין ירגילהו וכן תיקונים, לקבל קרובה תולדתו
לאט...". לאט אם כי אחת בפעם השלמות אל מגיעין אין כי להכיל. תולזתו

 בגמרא למדנו וכוכבדת. אוהבת מעניקה, תומכת, אווירה ליצוו חייבים וגיזולם הילזים חינון מעשה בכל כי לזכור יש
 מחלב׳ שינים ׳ולבין שנאמו חלב, ממשקהו יותר לחבוו שיניים המלבין טוב יוחנן: רבי "זאמו כתובות( מסכת )סוף
 לימדה וכן עצמו. המאכל מין יותו חשוב המאכיל של שחינוכו ופירושו, שיניים". ליבון אלא שיניים לבן תקריא אל

הדרכה "ובווג
החוזית רחבוה מותאמת



 הוא שהעיקו שם, וש״י וכפיווש הורים כיבוז של בעניין ב( ועמוד בסופו א עמוז ל״א זף קידושין )מסכת הגמוא
לילזים. בנוגע לענייננו גם ללמוד יש וכן הרכה". "הלשון

 הזנחה. של ביטוי מהווה היפוכם וכמובן ומחנכים, הורים ידי על הילזים גידול אווחות את לחזק כזי מובאים אלה כל
רגשית. והזנחה חינוכית הזנחה ופואית, הזנחה פיקוח, והעדו הפקוה פיזית, הזנחה הזנחה: של סוגים כמה קיימים

 למפגעי התייחסות העזר או וניקיון, ביגוז אוכל, כמו הילז, של הבסיסיים הפיזיים לצוכיו דאגה אי - פיזית הזנחה
הילז. את לסכן העלולים המגווים בבית בכויחות

החוזית לרזברה מותאמת

 שאינם אנשים ברשות ילד עזיבת מתאימים, לטיפול או לפיקוח לדאוג מבלי ילד עזיבת - פיקוח והעדר הפקרה
 זה )בסוג בריחה או היעלמות אחוי שחזר ילד קבלת אי וכן בוח, או שנעלם ילד מחיפוש הימנעות לכך, מתאימים

ממנו(. הקטן אחיו של שמרטף בתפקיז לכן בשל שאינו צעיו ילז מושאו שבהם מקוים נכללים

 יגיע שהילד דואג אינו וההווה פסיכיאכזרי, כויפול או שיניים טיפול לובות ופואי, לטיפול זקוק הילד - רפואית הזנחה
 בנוגע התושלות לאשפוז, או לבזיקה הילד לקיחת אי גם הוצע. שכבו טיפול לקיים זואג אינו או המקצוע, איש אל

 בעיות רפואית. הזנחה נחשבים עיניים, זלקות ככזו רפואיות לבעיות הולכזת בלתי התייחסות או חיסונים לקבלת
 דואגים אינם שהוריו בילז להבחין יכולה במעון המטפלת אחות. או וופא שאינו מי בפני גם להיחשף יכולות ופואיות

 אינם שהוריו ראייה בעיות עם בילד או שמיעה, בעיית יש שלילזם להם שזווח פי על אף שמיעה במכשירי אותו לצייז
וכזומה. למשקפיים לו זואגים
 העזרה את לממן קושי בשל ולפעכזים הבנה, חוסר או ידיעה אי בווות, בגלל להיגרם יכולה ופואיות בעיות הזנחת

 פעולה, שיתוף אין זאת ובכל הטיפול לנחיצות בנוגע הסבו קיבלו ההורים שבהם במקרים לזאגה סיבה יש הרפואית.
 שמהם התרבותיים בהבזלים ההתחשבות לצד אותו. להחמיו או בריאותי נזק לילד לגוום יכול כויפול כשהעדו או

 ההווה את משחררת אינה דתית או אישית אמונה ששום לזכור מאוד חשוב זה, לתחום בגישה גם הבדלים נובעים
ילזיו. של הרפואיים הצוכים למילוי הדאגה מחובת

חיובי באופן לילז להתייחס יכולת אי ותמיכה, חום העזר הילז: של הרגשיים לצרכיו התייחסות חוסר - רגשית הזנחה ج
כזיפול קבלת לילז לאפשר סירוב הילד, של הרגשי במצבו משמעותי לשינוי התייחסות חוסר בכוחותיו, אמון ולהביע י I הזוג ^בת או בבן התעללות גם רגשית(. התעללות על זהבפרק נושא פירוט )ראה ביותר לכך זקוק כשהוא גם נפשי
רגשית. הזנחה הם؛גזו עבריינות, ועיזודילמעשי סמים או אלכוהול לצריכית ושות מתן או עיווד הילד, לעיני I ج
?

I ילד בהשמת טיפול חוסו או כזמושכים זמן לפוקי החינוכית מהמסגרת הילז מהיעזוות התעלמות - חינוכית הזנחה
חינוכית. בכזסגות ح



ההזנחה נזק'
 אדישות, או בעוינות מאופיין אתו הקשר המטפל. עם או ההווה עם בטוח קשר ביציות מתקשים מוזנחים תינוקות
שגשוג". "העדו המכונה התפתחותי ליקוי להם וגוום עקביות חוסר זחייה,
 התינוק, גיל את תואם שאינו גובה בתת-משקל, מתבטא מהזנחה הסובלים תינוקות המאפיין שגשוג העדו של מצב

 חסרות ופניו שקועות לחייו החיצוני, מואהו מבחינת לגילו. המצופה מן בהרבה נמוכה וכללית מוטווית והתפתחות
 תינוקות אצל גם נמצאים אלה שמאפיינים לזכוו )יש רגשית התעללות על בפוק זה בנושא הרחבה ראו הבעה.

אורגנית(. מבעיה הסובלים
 קושי נמוך, עצמי זימוי גם אצלם וואים ובהמשך כעס, תסכול, בהתמוזדות, קושי יש המוזנחים השנתיים לבני

 צעצוע חיפוש כמו פשוטה בעיה לפתור להם כשנותנים גזולה. בעוצמה שליליים וגשות וביטוי הדחפים, על בשליטה
 נמוכה שלהם הויכוז ומת יציותי. פתרון במציאת למזי מתקשים הם חסומה, אליו שהגישה חפץ אל הגעה או שנעלם
 חזש. משהו אותם ללמז הסביבה מניסיון התלהבות מואים אינם הם גזלים כשהם לווב, בקלות. מוסחת וזעתם ביותו

וגילים. לילזים ביחס מאוד מעטים גילם בני עם שלהם הקשרים
 למדו הם גדלים. כשהם גם המוזנחים הילדים אצל נואה ההורים עם שלהם בקשר הביטחון וחוסר החוזה הבלבול,

 מתמדת בחוזה המלווה תלותי זפוס כן עקב מתפתח ולעתים הורי, ומענה פעולה שיתוף בהשגת יעילים לא שהם
ווזאבד. תתרחק ההווה שדמות
 עם בקשוים נמון. שלהם העצמי והזיכווי בודדים, עצובים, הם ואשמים, "רעים" חשים אלה שילדים מואים מחקרים

 ההזנחה עקב חבריהם. יזי על נדחים הם קוובות לעתים ולכן יתר, לפעילות נוטים לחילופין או פסיביים הם גילם בני
 חסוי הם וחום, לביטחון כמהים שהם אף ועל רצויים, ולא אהובים לא מיותוים, שהם תחושה אצלם התפתחה שחוו
 מסופקים. ובלתי בודזים זחויים, ושוב שוב עצמם למצוא עלולים ולכן הזזיות של בסיס על קשרים ביציות ניסיון
 חלקם המציאות. מן רגשית להתנתק נטייה רבים מוזנחים ילדים אצל מוצאים רמתמשכת, ההזנחה של הכאב בשל

 אלכוונכויביים סיפורים ידי על הקשות חוויותיהם את מחזש" לעצכזם "לאוגן מנסים הם שם הדמיון, לעולם בווחים
 אותה מפנקת קבועים, בימים למעון שמגיעה אם על סיפור בזתה ביותר קשה מהזנחה שסבלה ילזה למשל, מנחמים.
לחלוטין. מהילזה האם התנתקה במציאות לווב. מתנות לה ומעניקה
 ובמקרים חזשים, לכזיזה לנושאי אדישות מגלים נמוכה, מוטיבציה בעלי לווב הם כווזנחים ילדים לימוזית, מבחינה

 השפה. בתחום בעיות על משפיע הקרובה ובסביבה בבית אינכולקטואלי גירוי העדו יוזמה. או מעוובות חסרי הם ובים
 סובלים שאינם גילם בני של להישגים בהשוואה מאוז נכווכים אלו ילזים של שהישגיהם מדווחים מווים כללית,

במורה. או בגננת רבה תלות ומגלים עצמית מעבודה חוששים כזוזנחים ילדים מהזנחה.
ובחשבון. בקויאה במיוחז וציניים קשיים יש הביניים, בכיתות יותר, גזולים ילזים אצל

 מבית הרבה נעזרים הם ההורים של הולם פיקוח באין מוזנחים. ילדים אצל שכיח דבו כמובן הן התנהגות בעיות
הספר.
ופשיעה. לעבויינות נטייה יש בכויוחז, מתבגרים, אצל

כן. הזבר אין בפועל אם גם גבולית, שכלית ומה בעלי של וושם קוובות לעתים עושים הגילים מכל מוזנחים ילזים

החוזית לחבוה סותאמת



הדרכה חובות
הרורדית לחברה מותאמת

להזשה הגורסים
בהורה הקשורים גורמים
 דפוס את ילדיהם עם משחזוים ולמעשה יציב בלתי באופן שלהם הנישואין יחסי את בונים מזניחים הורים לעתים
 חוקרים עוינות. ורווי יציב לא בבית בעצמם גזלו או הזנחה, בילזותם עברו מהם רבים הוויהם. עם שחוו היחסים
 על גם ישפיעו היחיד של הפנינזיים משאביו שכן ההורות, איכות של דומיננטי מרכיב היא הווה של שאישיותו מניחים
 הנפשית יציבותם לקבל. יכול הוא שאותה החבותית התמיכה מיזת ועל אתו הקשר איכות על לחיים, השותף בחירת

 טוב קשו לקשור הזדמנות לו הייתה ולא בילזותו קשה וגשי חסך ההורה חווה אם מכועת. תכונה היא ההווים של
 בעזרת אלה מחוויות הנובעות הקשות התחושות את לשפו הזזמנות לו הייתה שלא או הקוובה, סביבתו עם ובטוח
 טיפולית חוויה ידי על או אכפתיות( שגילה שכן או מדוין מווה, גננת, )כמו המשפחה למסגות מחוץ תומכות דמויות
 המשפחה, בתוך הזנחה של דפוס נוצו כן ועקבי. רציף בטוח, חם, קשו לילזיו להעניק קשה לו שיהיה ייתכן מתקנת,
הלאה. וכן השלישי בדוו השני, בזור החוזו

 אישיות הפרעות דיכאון, לאזישות, נטייה דחפים, על בשליטה קושי משותפים: אפיונים כמה יש מזניחות לאימהות
 כאשו בייחוז אלה, מבין ובות אימהות המציאות(. עם הקשו )אובזן פסיכוזה עם נפש מחלת כזי עד לעתים קשות,

 או האחו של צוכיו בהכות מתקשות וגשית, בשלות חסוות הן גבולית, משכל מנת או פיגוו של בעיה גם מצטרפת
 אינן הילדים מן ציפיותיהן רבים בכזקוים זוגן. ובבני בילדיהן טווח אווכת רגשית השקעה להשקיע מתקשות

 ויש הביולוגי. לגילם מותאמות להיות צויכות מילזים שציפיות להבין הנחוצה הגמישות להן אין כלומו, מציאותיות,
 שלהם, לקוייוה לעצמם, נתונים מעייניהם שכל הורים ילדיהם: את להזניח העלולים הורים של נוספים סוגים

 לילזיהם אם גם מעווערת. שלהם הזוגית היחסים שמערכת הורים או הרוחניות, האישיות, לשאיפותיהם או לעסקיהם
 רגשיים חסכים להם שיהיו ייתכן המשפחה, של כלכלית וווחה עקב נאותה או מושקעת פיזית סביבה לכאווה, יש,

 אזישים שהוריו ילז שמחות. מצוקות, צוכים, שאיפות, בחייהם: שמתחזש במה אמיתית התעניינות חוסר בגלל
 יגזל ומתעניינת אכפתית תומכת, בסביבה ילז לעומתו, ההזנחה. מחיר את תמנע לא הכלכלית וווחתו גם לוגשותיו,
דלה. החומרית סביבתו אם גם תקין באופן ויתפתח
 כלכלי. למצב קשו בלי קיצוניות, חינוכיות גישות אימוץ של או איזיאולוגית חשיבה של תוצאה גם להיות יכולה הזנחה
 או גילו מבחינת לכך כשיר שאינו לילד מוגבלים בלתי ועצמאות חופש מתן או קיצוני ליברליזם הוא לכך ביטוי

 וחזוה מהבית יציאה זמני על הקפזה ארוחות, הכנת כמו הנושאים הילז אל האחויות העבות למשל: התפתחותו,
וכו׳. תינוק על שמירה לבית,
 לקבל לילדיהם מאפשרים שאינם הווים יש להזנחה. נוסף אפשרי גוום היא אחרת, או דתית הווה, של קיצונית אמונה

 טבעית". "לא התעובות השוללת אידיאולוגיה או אמונה מתוך ניתוח( )לובות ופואי טיפול כל או תוופות חיסונים,
בקלות. בהן לטפל שניתן במחלות כשכזדובר גם מוות, כדי עד קשים רפואיים סיבוכים לגוום יכולה כזאת הזנחה

בילד הקשורים גורמים
 או נכויות עם שילדים הטוענים יש הזנחה. להיווצוות הגוומים ילזים של מאפיינים וזד-משמעי באופן לזהות קשה
 הזנחה בגלל הזנחה: גוררת הזנחה שבו קסמים מעגל שקיים ברוו כיום יותו. גבוה בסיכון נמצאים התנהגות קשיי עם



 מספקות מזניחות אימהות לדוגמה, הקיימת. ההזנחה את שיגביוו התנהגותיות תופעות לפתח עלול ילד ואשונית
 ההתייחסות חוסו גם גזל מגלה שהוא האדישות מול לסביבה. מעטה בהתייחסות מגיב והוא לתינוקן גיוויים מזי מעט
 לחילופין או קיצוני, באופן ופסיבית מופנמת התנהגות לפתח עלול מוזנח ילד כאמור, הלאה. וכן אליו האם של

משמעת. וחסות פוועה קשה, התנהגות

במשפחה הקשורים גורמים
 משפחות שונות. מסיבות לנבוע עלולים במשפחה קשיים להזנחה. הסיכון על מאוז משפיע המשפחתית המעוכת מצב
 זה מצב לעזור. יכולה אינה או מתקשה הקהילה ואז בכבוזן, לפגיעה מחשש או בושה מתוך לעזרה פונות אינן רבות

הכבד. הכלכלי הנכול את לשאת מסוגלות אינן גזולות כשמשפוזות ובים במקרים אופייני
 הכנסה היא קוובות, לעתים הדבו, משמעות בלבד. אחז הווה עם גדלה המשפחה כאשר להזנחה מגיעים ילדים לעתים
הילזים. צורכי למילוי זמינים משאבים ופחות יותו קטנה

 מסוימות, בנסיבות לגוום, הם אף עלולים טווח אווכי נפש משאבי השקעת המצויכים במשפחה זופן יוצאי אירועים
ועוז. מיוחדים צרכים עם ילז פג, תינוק הולזת המשפחה, מבני אחז של משבו או חולי הילזים: להזנחת

 כמו חינוכיות יוזמות כשננקטות גם לילדיהם, ההורים בהתנהגות עקביות וחוסו וציפות חוסו נמצא שבהן במשפחות
 שלהם. המסר נקלט כמה עז בוזקים או עוקבים ההורים אין אחרים, הרגלים הקניית או לילז משמעת הוגלי הקניית
 לילד אין וכך שוות, זמן בנקודות ו1עצכ מעשה אותו על מוחלט התייחסות בחוסו או חריף בעונש להגיב עלול ההווה

הוריו. יגיבו אופן באיזה לנבא זרך
הדרכה הוכרת

הרוו לחכרה מותאמת

בסביבה הקשורים גורמים
 מעוכת משמשים בקהילה אחוים גורמים או מכוים שכנים, המווחבת, המשפחה בני לפעמים וגילות, במשפחות

 תמיכה מקבלים אינם ההווים זאת, לעומת כזזניחות, בכזשפחות היומיום. קשיי עם בהתמודזותה למשפחה תמיכה
 ואפילו תכופים אלה קשרים אם ואף מכוים, עם או משפחותיהם עם קשוים המזניחים להווים יש כאשו גם כזאת.

 במקום התנהגותם, על גדולה ביקורת למנת זוכים אף ההורים קרובות לעתים תומכים. קשרים אלו אין אינכונסיביים,
 מבודזות. אלה משפחות נמצאות וכן מהן מתרחקים או להן מתנכרים השכנים לה. זקוקים שהם והאהדה העזרה

 מזניחות ממשפחות ילדים נמצא לא כלל בדרן נמוכה. היא בקהילה תומכים משאבים של זמינותם רבים במקוים
אחות. שכונתית במסגרת או הציבורי הגן של המשחקים במגוש

 על המקשה דבר בכבוזן, פגיעה או בושה של מסיבות וזאת עזוה, של צווה בשום מעוניינות שאינן משפחות ישנן
 למשפחות להגיע קשה הדזית, ועזוה חסז של ובים אוגונים קיימים שבה החודית, בחבוה גם להן. לסייע הקהילה
הן: לכך והסיבות הזנחה, קיימת שבהם נזקקת משפחה של תג ולקבל להיחשף ווצות אינן המשפחות ٠ בהזוכה או וגשית בתמיכה מלווה אינו ולרוב חומוי, בעיקו הוא הניתן הסיוע ٠
 מתמשך. לסיוע שזקוקים למשפחות מתאים שאינו דבר טווח, קצות היא הניתנת העזוה כלל בזרן לכן, בנוסף
 עניות משפחות בעיני עזרה. בקבלת כשמדובו כן רובו אין סטיגמה, בגדר אינו החרזית בקהילה שהעוני בעוד
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 העזרה לארגוני לפנות יצטרכו שלא ובלבד בעוניין להישאר מעדיפות והן בושה, כתם, היא עזוה קבלת ובות
הקהילתיים.

הזנחה של מוטעים רשמים
 העלול הזנחה של וושם המתבונן בעיני היוצרים גורמים כמה קיימים ההזנחה בתחום העוסקים מקצוע אנשי לטענת
 זמני באופן בו נתונה שהמשפחה בעייתי ממצב או סביבתיים, מגוומים לפעמים מושפע שהוא מפני מוטעה, להיות

 אמיתית. בהזנחה מדובו שבהם אלה ובין כהזנחה נואים שוק מקוים בין ולהבחין לכן, מודעים להיות עלינו וכדומה.
 הפיזיים לצווכיהם דואגות העניות המשפחות רוב להזנחה. גוום הוא קשה עוני תמיז לא לעיל, שצוין כפי עוני:

 עם היטב מתקשו מאושו, נראה הוא אך נקיים, לא קצת ואולי מרופטים בגדים ללבוש יכול ילז ילדיהם. של והרגשיים
תקין. באופן ומתפתח חבויו או אחיו הוריו,

 ילדיהם. על כראוי השגיחו שלא בטענה ההורים, של כהזנחה מזווחות ילדים מעוובים שבהן ובות תאונות תאונות:
 סבירה, בהשגחה כשהם גם ונחבלים נפצעים ילזים לצעונו, אחוות. בפציעות גם אן כוויות של בתאונות נפוץ הדבר
בית. בכל כמעט בכויחות בעיות ויש

הזונה "'ברת
זית١הח לחבור, ?מת
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 כינמת יתושים, עקיצות של חויג ריבוי כמו להזנחה, קוובות לעתים הנחשבות שכיחות בעיות יש פיזיות: בעיות
 הילד את הביאו לא כי הזנחה להווים מייחסים המקצוע אנשי חיתולים. תפוחת כמו שונות עוו ותפרחות חויפה
 פיושו שלא או הפגיעה את למנוע אין ידעו לא ההווים כי מתברר לעתים הבעיה. את מנעו ולא לטיפול יותר מוקזם
לטיפול. פנו לא ולכן נכון, אותה

 וכדומה( בתשובה חזוה ארצה, עלייה בעקבות )למשל במשפחה ושינוי מעבו של שונים במצבים במשפחה: שינויים
 שוושים ולהכות להיקלט מהיר ובניסיון הסתגלות בחבלי שקועים עולים הווים במשפחה. פגיעות יותר שיהיו ייתכן
 הם ואין החדשה בחברה להיקלט ובניסיון חדש ווחני עולם בבניית עסוקים בתשובה חוזוים הווים החדשה. באוץ
 מותאם שאינו באופן אווכות שעות במשך לעצמם לדאוג מהילדים מצפים שהם או לילדים, לזאוג מספיק פנויים
שנוצר. למצב ההורים לב תשומת בהסבת ודי זמני, מצב זהו לעתים לגילם.

 התנהגות זפוסי למצוא נוכל החוזי העולם של התרבותית המסגות בתון התנהגות: ובנוומות חיים באווח הבזלים
 אחואי תלוי, ובלתי עצמאי להיות מילד לצפות ניתן שבו הגיל כלפי משפחות בגישת שונות קיימת לזוגמה: שונים.
 חלק בעיני אם גם הורות, של בנושא למשפחה שיש המושגים מהם ולבזוק לברר מקום תמיז יש הבית. בעול ונושא

 ולשמוע ההורים עם לשוחח יש כל קודם אלא ולהאשים, למהר אין בהזנחה. וגובל חריג המצב כי נואה מהחבוה
 האילוצים הם מה לבוו חשוב כן כמו שלכם. הואות נקודת את להם להציג אז ורק הדבוים, את רואים הם איך מפיהם
 תוך לילזיהם ההווים מעביוים מסרים אילו לבדוק חשוב התנהלותה. על משפיעים אלה וכיצד המשפחה נתונה שבהם

בעול. והנשיאה ההתמודדות כדי



 הילזים גיזול בה משפחה של המצב הוא הזנחה של מוטעה וושם ליצוו העשוי אופייני מצב המשפחתי: התא מצב
 לעבוזה שיוצאת אם או מהבית, ארוכות שעות ונעזות ילדיה עם לבד החיה אם כמו בלבו, אחז הווה על מוטל

 בגלל דווקא לרוב, בבית". לא גם היא התגושה, שהיא מספיק "שלא כן על אותה מלשפוט להיזהו יש במשמוות.
נוספת. ווגשית כלכלית לתמיכה זקוקה והיא יותר גדול כתפיה על המוטל העול הגיוושין,

 מתמשן, במצב או חז-פעמית בבעיה מדובו האם לבזוק חיים, ובסגנון חיים בומת הבדלים בחשבון להביא אפוא, יש,
 הילז של והנפשי הפיזי למצבו בעיקו לב לשים חשוב החברתית. מהנורמה סטייה קיימת אכן אם לקבוע אז ווק

 בסוגיות וכמו האמתי. מצבו על מכול יותו מעידים אלה שכן בסביבתו, וילדים מבוגוים ועם אתכם ולהתנהגותו
יחז. סימנים כמה על להסתמך יש אלא שניים או אחו סימן פי על הוושם את לבסס אין אחוות,

סינו□
 והנפגעים החבותיות השכבות בכל מתוחשת היא ביותו. השכיחה הפגיעה היא הזנחה בילוים, ההתעללות צורות כל1כ

 הבסיסיים, צוכיו סיפוק באי פיזי, במחזל להתבטא יכולה הזנחה ואילך. הלידה מיום הגילים, בכל ילזים הם ממנה
 פיזית להיות יכולה הזנחה כלכלית. וווחה יש שבהן במשפחות גם להם, היענות באי או הילו, של והרגשיים, הפיזיים

אחוו. ובעונה ווגשיתבעת
 בהתפתחות חמווים בליקויים מתבטאים הם הקשים בכןקרים כאחו. והארון הקצו בטווח קשים, הם ההזנחה נזקי

במוות. אף או המוזנחים, הילדים של והוגשית השכלית הפיזית,
 מקרה )בכל מיהא נקוט פנים כל "ועל חיים... בעלי צעו כמו תורה מדין איסור הוא אדם בני צעו אם הפוסקים נחלקו
 יביא האלוקים כי לצעום. שלא כזאוד להיזהו וצרין תורה. מדין הוא דעת בהם שאין ילזים שצעו מכאן( ללמוז נוכל

 אונים חסוי כלפי כאלה מעשים על מעונש לחמוק שתוכל תחשוב אל והיינו, יו(. י״ב, )קהלת נעלם" כל על במשפט
הכול. ורואה מקום בכל נמצא האלוקים שהוי להתלונן, יוכלו שלא קטנים

הדרכה חוכרת
החוזית לחברה תותאתת
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רגשית התעבות

הררנה חובות
החרדית לחברה תותאמת

 בחונו המובאות י□ מתוך בילו. וגשית בהתעללות הקשוו זבו כל ובה בחומוה הוואות בהלכות עשיוים מקורותינו
אופייניות: כמה

 קטן, או גזול זה ובכלל אז□ כל של פניו להלבין לבייש, לצער, שאסור שמשמעו דבוים, הונאת איסוו בנושא א.
יז(. כ״ה, )ויקוא עמיתו" את איש תונו "לא נאמר:
 שהוא "איש בבחינת שהוא הילד עניין את במיוחד מדגישה דברים, בהונאת העוסקת החינון, בספו ס״ג מצווה
לז(. סעיף ת״כ )סימן חייב" - שנכלם הקטן את "מבייש משפט: חושן עווך, בשולחן ונפסק וסומן״. עוזר בלי בינינו

 גורם הילד את המבייש - ונכלם" ליה זמיכלמו פפא רב כדאמר הוא, בושת בו "וקטן פו: זף קמא בבא מסכת גמרא, ב.
 חומות לפי והכול כן, הגמרא: עונה הקטן? ביוש על תשלום חובת של דין יש האם הגמוא: שואלת להתבייש(. לו

הקכון. של התביישותו
 הזוהו בשם שדיים", "יונקי ערך יועץ, פלא בספו מובא תינוקות. של רגשית בהזנחה העוסק מעניין מקוו מצאנו ג.

 הוי שעה מובע יותו בוכה תינוק כאשר כלומו, דיונקא". צערה משום סגי שעה בוביע בוכה הילד "...אם הקדוש:
נפשית. פגיעה של סוג שהוא התינוק, ציעוו זה

 ושפיכות עריות גילוי עבירות: ג׳ ליזי בא הוא סוף ביתו, בתוך יתרה אימה המטיל "כל ובה: אמו יהוזה ובי אמו ד.
הרמב״ם(. של אישות בהלכות גם ומובא ב, עמוז ו זף )גיטין שבת" וחילול זמים

 התעללות הגופני. מצבו על גם שלילית השפעה לה להיות שעלולה הילד, של הנפש בחיי פגיעה היא וגשית התעללות
 סביבתו. עם תקינים קשרים ליצוו וביכולתו שלו הזהות בתחושת הילד, של הוגשית בהתפתחותו מחבלת רגשית

 בין המכוושטש הגבול הוא אחד מרכזי קושי אותה. לאתר או רגשית התעללות להגדיו כזאוד קשה זאת, כל עם
 ישנם ביותר, התקינה בהווות וגם הווות, בכל התעללות. הנחשבת להתנהגות מקובלת נחשבת שעזיין הורית התנהגות
 הפגיעה וגשית, התעללות יש שבהן במשפחות ילזיהם. של בוגשותיהם משים מבלי פוגעים ההורים שבהם מקרים

לילד. ממש של נזקים ומסבה יותו שכיחה חזקה, היא הוגשית
 כשמלווה גדל התינוק ופעוטות. תינוקות כלפי גם רבה ובמיזה ילזים כלפי נוער, בני כלפי מתוחשת וגשית התעללות

 היא החיצוני, העולם ועם ההורה עם מתקשר הוא שדרכה שפתו, אליו. המחויבת הורית דמות עם משמעותי קשו אותו
 התינוק בין ואינטימי קווב קשר לאפשר כדי ומבטים. גוף תנוחות תנועות, בכי, סימנים: שפת אלא מילולית לא שפה

 אליו משזו שהילד המסרים מגוון את לפענח ולזעת בו התלוי התינוק שפת את להבין ההווה על בו, המטפל להווה
מפורשות. מילים במקום
 שסיפקה בסביבה גדל אם מטפלות. דמויות עם כתינוק עצמו שלו בהתנסויות קשורה זאת לעשות ההווה של יכולתו

 שייתן התוגום וגם מכאיבות, או שליליות להיות יכולות התנסויותיו אמפתית, לא בסביבה או בלבד, מעטים גיוויים לו
 מנוחה". וחסו מפריע "הוא ככזו תגובה יקבל למשל, וסקון, חקון תינוק לקוי. להיות עלול לו משזר שהתינוק לסימנים

 להיות עלולה כאן תגובתו שלו. כניצול התינוק של וההזדקקות התלות את לראות יכול כילד קופח שבעצמו הורה
 אלה תגובות הידיים". על רוצה הוא אז דווקא עייפים, כשאנו פעם "בכל או נגדי", זה את עושה "התינוק תוקפנית:
לו. זקוק שהתינוק למה גמוו בניגוז עומדות



 משפילות הן אלא זאת, נותנות שאינן רק שלא משפחות יש אבל ותמיכה, להבנה זקוקים ילדים הילדות תקופת לאורך
"רע". של עצמי דימוי אצלו בונות ובכן אותו, מפחיזות אקטיבי, באופן הילד את

 עם להתמודז קשה רבות למשפחות וגשית. להתעללות כאמוו, הם, גם חשופים נוער ובני יותר בוגוים ילזים
 חבותי למגע הזכות של מתמשכת ושלילה בבית כליאה כמו עונשים לעצמאות. שאיפתו ועם המתבגו של התפתחותו

אחוים. אלימים אמצעים או השפלה מילולית, באלימות מלווה הדבו לעתים וגשית. להתעללות זוגמאות הן

רגשית התעללות טל סוגים
להלן: ככזפווט רגשית התעללות של סוגים כמה קיימים
 ובהסתייגות קרבה ליצור הילז של הניסיון בזיכוי ממנו, בהתרחקות המתבטאת הילד אל הורה של עוינת גישה דחייה:
ממעשיו. מתמזת

 המבוגר בכן. לו מפריע או חברתיים קשרים ליצור מאפשר אינו הרגיל, החיים ממהלן הילד את מנתק המבוגר בידוד:
 נוספות ובזרכים שליליות, כוונות יש לסביבה כי בתואנה חבותי קשו לקיים הילז על איסוו באמצעות זאת עושה

 קשר לקשור מתקשים שהם כן כדי עד במשפחותיהם המבוזדים ילזים יש וניכוו. ביזוז תחושת הילז אצל היוצרות
אחיהם. עם אפילו תקין

 העולם תמונת את לבנות לילז הגורמים ולחץ איום של אוויוה ויוצו מילולית באלימות משתמש המבוגו הפחדה:
 להסתגו לילז גוומת ההפחזה לוצונה. בניגוז ינהג כאשר מהבית בנה את לגרש המאיימת אם לדוגמה, עוין. כמקום

הח״ית לרוברה מותאמת

ובסביבתו. בעצמו אמון לתת ביכולתו ופוגעת עצמו בתון ולהתכנס

 השתלבות ממנו מונע וכן הילז, אצל חבותית ואנטי חריגה התנהגות להתפתחות גוום המבוגו הדחה: או השחתה
 ילדו את מעודד הווה למשל, - ומוצהר גלוי באופן להיעשות יכולה ההווה של כזאת הזחה החברתיים. בחיים תקינה
הילד. של שליליות מהתנהגויות עקבית התעלמות כמו סמוי, באופן או - נדבות לקבץ הון

 הזה, הבסיסי לצוון נענה ואינו הילד, עם קשר של אחר סוג או משחק, שיחה, משותף, מבילוי נמנע המבוגר התעלמות:
לו. מעביו שהילד למסרים עו ואינו ובצרכיו בעולמו בילז, מתעניין אינו הוא הילז. של להתפתחותו כן כל החיוני

 הזנחה למעשה כאן. שוב אותה להזכיו הואוי מן הזנחה של בפוק הוזכוה רגשית שהזנחה אף על רגשית: הזנחה
 אותו משאירים אם למשל, תינוק, של במקרה התינוק. או הילד הנעו, מצורכי התעלמות של גבוהה דוגה היא רגשית
 כל הוף, ללא בוכה כשהוא שומעים" "לא או עין קשו אתו יוצרים לא היזיים, על אותו להחזיק בלי ארוכים זמן לפוקי
רגשית. התעללות נחשבים אלה

 נפשית פגיעה הם גם נפגעים פיזיים. או מילוליים ההווים, בין אלימות לפרצי העדים ילזים במשפחה: לאלימות עדות
 מאבד מהוויו אחד את וואה כשהוא נפשית נפגע הוא אן הילד, כלפי ישיו באופן מופנית אינה שהאלימות נכון קשה.



 מקום היא משפחתו כי הילד של תחושתו מאחיו. אחז נגז או האחר ההורה נגד באלימות ופועל מעשיו, על שליטה
 יותר עוז חמווה הפגיעה מתערעות. לבית, שמחוץ העולם את להכיו ולצאת להתפתח אפשו שממנו כוקום בטוח,
 קונפליקט הילד אצל נוצר כן במאבק. שלו" "לצד הילז את לגייס מנסה ההורים אחד זוג, בני בין אלימות במצבי כאשו
האחר. ההווה מצז קשה לעוינות נחשף והוא מתערעו ביטחונו נאמנות, של קשה

 מדמויות שלו ובוטה שוירותי ניתוק מהילז, חופש שלילת להיות: יכולים רגשית התעללות של נוספים ביטויים
 ממנו דוישה או השפלתו מובחן, בלתי באופן ממעשיו רצון שביעות חוסר קשה, ביקוותיות במבוכה, העמדתו אהובות,
 הווים של במשפחה הגדל קשים, למיזה ליקויי עם אינטליגנטי נער אצל לזוגמה, והגיוני. סביו לא באופן להתנהג

 אחיו, שלושת לרבות המשפחה, בני ששאר בעוד והמוסיקה, האמנות בתחום כישרונות מתבלטים מצליחנים,
 הם שכישוונותיו כך על ביקוות ובעיקו מבזים גנאי לכינויי זוכה אביו, ידי על קשות נדחה הנער בלימודים. מצטיינים
הנשיות". "התגלמות

 מוחלטת, היא עולמו על וההשתלטות הילז של לחייו החדיוה כאשו וגשית. התעללות של צווה זו אף יתר: הגנת
עצמו. בכוחות העולם עם להתמוזד סיכוי שום לו שאין תחושה הילז אצל נוצות
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הרגשית ההתעללות נזקי
 העצמית בהערכתו פוגעת היא הילד. של והפיזית הקוגניטיבית הרגשית, בהתפתחותו לפגיעה גורמת רגשית התעללות
 הם מאושו כאזם ולתפקד לגזול וגשית פגוע ילז של סיכוייו הוחבה. ולחברה למשפחתו שלו ההשתייכות ובתחושת

 המציאות של ועיוות בלבול אצלו יוצות היא הילז: של החשיבה יכולת על גם השפעה להתעללות ביותר. נמוכים
 בהכות קשווים אינם הם בשוירותיות, מאופיינים התעללות מעשי שכן לתוצאה, סיבה בין לקשו ביכולתו ופוגמת

לניבוי. ניתנים אינם גם ולכן הילד להתנהגות
 בקשו שלילי מעגל שקיים תינוקות אצל הנואית תופעה שגשוג", "העדר הוא הקשים הנזקים אחז - פיזיים נזקים
 נואים אלה תינוקות נפשית. מהזנחה הסובלים תינוקות אצל או ושינה, האכלה של בנושאים ההווה עם שלהם

 יחסית ונמוכים וזים הס כלל בדרן סביבתם. עם קשר יוצרים ואינם מנותקים, שהם או ופסיביים, מפוחדים עצובים,
 יש בלבד. רגשית היא הסיבה לעתים אלא אווגניות-התפתחותיות( בעיות )או פיזית הזנחה בשל תכויד ולא לגילם,
 אינם תינוקם התפתחות של זה קריטי בשלב להתערבות הזקוקים הורים וכן לבעיה, הוגשי מהוקע להתעלם נכוייה
אותה. לקבל זוכים

 הדיבור בהתפתחות קשיים למיזה, וליקויי למידה בעיות נפוצות הספר בית בגיל ילדים אצל - קוגניטיביים נזקים
מאוד. מצומצם מילים ואוצר שפה, וברכישת

 ביטוי, לידי בא הדבו נמוכה. היא וגשית מהתעללות הסובלים ילזים של העצמית ההעוכה כי נמצא - רגשיים נזקים
 מקויות, ולתאונות לפציעות מועדים הילדים קוובות לעתים עצמית. בפגיעה ואף עצמם של חפצים בהשחתת למשל,
 או יכולת חוסר של התחושה מבוגרים. יהיו כאשר גם עליהם ישפיע להצליח ביכולתם הנמוך העצמי האמון כביכול.



 של עמוקה ולתחושה להישגים, להגיע וצון ונטולי מוטיבציה חסוי אדישים, להיות להם גורמת להצלחה כלים העדו
הפנימיים. למשאביהם ביחס ספק

 גורם )"אני ההתעללות עקב שהופנמה וע" "אני של העצמית לתפישה ביטוי עוז היא הילד את המציפה אשם תחושת
ממני"(. מתעלמים או עלי שכועסים אשם אני קשות, למילים וראוי נזק

 תחושת וחרזות. שקט חוסו של רבים ביכוויים גם וגשית מהתעללות שסבלו ומבוגרים ילדים אצל יש כן, על נוסף
התאבזות. לניסיונות ואף לדיכאון תכופות אותם מביאה זו בהתעללות הכרוכה האונים חוסר

 הגוף נענוע בקיר, הראש דפיקת של הוגלים הם רכים וילדים תינוקות אצל להתפתח העלולים התנהגותיים נזקים
עצמן. על החוזוות ובעיטות נשיכות או כזונוכווני, באופן
 על ההווה מצד להשפלה או נמנעת הבלתי השלילית לביקורת הציפייה עשייה. מכל קיצונית הימנעות גם לראות ניתן
 להיות. עתיד שהוא המבוגו ושל הילז של הפעולה מוחב את שמצמצם באופן מופנמת אותו, מספק שאינו מעשה כל

 מזון, אגירת מזון, גניבת )היפוכונדריה(, ממחלות חשש פוביות, כפייתיות, אלה: הן אחוות אופייניות התנהגויות
)ונדליזם(. הזולת של ווכוש אישי וכוש להוס נטייה וכן צואה, מויחת או מקובלים לא במקומות צוכים עשיית
 ופיזית, מילולית באלימות לעתים המלווים נשלטים בלתי זעם התקפי של אופייניות התפרצויות יש מתבגרים אצל

לעבריינות. והיגווות מהבית, בויחה ניסיונות

 ביטויי ולעתים בסביבה, אמון חוסר קיצונית, בחשזנות מאופיין אנשים עם הקשו - הבין־אישיים לקשרים נזקים
 זוים לאנשים לפנות בנטייה פעם לא מתבטא זו, לבין מכו בין להבחין יכולת חוסו זרים. וכלפי קרובים כלפי אלימות

הדרכה חוברת
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הימים. משכבו כוכוים הם כאילו
 כאבו את להכיר או לבטא יכול היה שלא הילד, אחוים. אנשים של לסבלם אמפתיה להוגיש קושי הוא לנזק נוסף ביטוי

 אצל ביטוי ליזי באות כשהן בהן להבחין מסוגל אינו או אלה תחושות מכיו אינו ההתעללות, בשל הקשות ותחושותיו
 עלול הוא לכזעשה, ילדיו. כלפי אמפתיה להפגין יכול ואינו להווה הופך הילד כאשו במיוחז חויף נזק זהו אחוים.
 שסבלו ילדים זוים. אנשים עם ביחסים גם אלא ילזיו, עם רק לא הוריו בבית קיים שהיה ה״מתעלל" זפוס את לשחזר

בבגוותם. גם וקוובן מתעלל של יחסים בכזעוכת עצמם למצוא עלולים בילדותם רגשית מהתעללות

תשית להתעללות הגורם■□
בהורה הקשורים גורמים

 שלו הילז אצל לזהות יכול מתעללת התנהגות בעצמו שחווה ההורה בין-זווית. ובים במקוים היא וגשית התעללות
 שחולשתו כשם אליו. התייחסו שהוריו כפי בדיוק לילדו יתייחס הוא עצמו. הוא שהיה אונים וחסו חלש ילז אותו את

 זאת, עם ילדו. חולשת את לואות יתקשה כן אותה, להסתיו או להחניקה למד והוא ותמיכה הכוה קיבלה לא כילד
 חוו שלא כאלה יש המתעללים ההורים ובין מתעלל, הווה בהכות יהיה התעללות שחווה ילד כל שלא להעיר חשוב

בעצמם. התעללות
בחוסו לוקים נוקשים, הם עצמם, את לוסן להם קשה אימפולסיבית. היא רגשית מתעללים הורים של התנהגותם
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 וקשה נמוך שלהם התסכול סף קרובות לעתים באנשים. אמון לתת להם וקשה מזחייה תמיד חוששים נפשית, בשלות
הילז. או התינוק לצווכי עצמם את להתאים מהם דורשים בהם בתנאים לתפקו להם
 חוסו ילדים. והתפתחות הווות בנושא וכישווים ידע העזו לעתים מוצאים רגשית התעללות המתעללים הווים אצל
 הולם. פיקוח ללא בהשארתם או עליהם סבירה לא אחריות בהטלת הילזים, של קיצונית בהענשה למשל מתבטא זה יזע
 וואים אחוים הורים ככזה. אליו מגיבים והם ומטריד מציק גוום בילז וואים הם באישיותם קושי שבגלל הווים יש

 אליו. הטינה את מעביוים הם לכן, מודעים הם ואין הואיל עבום. או בעולמם שנואה דמות להם הכזזכיר מישהו בילד
בילדיהם. וגשית להתעללות גוום להוות יכול הורים אצל ממכרים בחומוים שימוש גם

בילד הקשורים גורמים
 נמוך, לידה במשקל ותינוקות פגים בהווים. המוחלטת תלותם עקב רגשית להתעללות מאוד פגיעים תינוקות ככלל,
 שכן בסיכון, כילדים הם גם מוגזוים כוסוימות, התפתחות מבעיות או ממחלה הסובלים ילדים או מום עם ילדים

 וחסר צעיר הוא ההורה ואם מועטה, במיזה לסביבה מגיבים הם לעתים יותר, בוכים הם יותר: קשה בהם הכויפול
 אונים וחוסו תסכול לחוש עלול נוספים, סביבתיים לחצים עליו ויש כלכליים בקשיים נתון הוא אם ובמיוחז תמיכה,
זה. מצב לנוכח
 התעללות של סיכון באוכלוסיית הם גם נמצאים וריכוז קשב וקשיי למידה ליקויי עם ילדים היפראקטיביים, ילזים

ההווים. בפני מעמידים שהם המיוחדים והאתגרים הצוכים עקב המתעוווים הלחצים בגלל רגשית,

במשפחה הקשורים גורמים
 כאלה בעיות ההווים. בין גלוי עימות "לעקוף" כדי הילד כלפי מופנות להיות עלולות הזוג בני בין בקשו קשות בעיות
 הסיכוי את מגבירים - ועוז סותוים מסוים מתמשכות, שתיקות כגון - במשפחה יעילים לא תקשוות וזפוסי

רגשית. להתעללות
 רבה ובמיזה חיוביות להתנהגויות מועטה במיזה מגיבים הם הריקה". הכוס חצי את "לואות נוטים מסוימים הורים

 ביחס ברורה מדיניות וחוסו הילז אל בתגובותיהם ועקביות רציפות חוסר יש ילדיהם. של שליליות להתנהגויות
וכזומה. סזר ניקיון, משמעת, של לנושאים
 שהם מסו מקבלים הילדים ותפקודי. רגשי עומס ילדים כמה על או אחד ילד על להעמיס נטייה יש מסוימות במשפחות
 כדי קיצוני באופן עצמם את לצמצם או מצוקה בזמן בהם לתמוך שעליהם ההורים, של הנפשית לוווחה האחואים

 אחואי מזין, של תפקיד לבעל נהפן הילז תפקיזים. היפון יש אלה במשפחות שבגיזולם. מהעומס ההווים את לשחוו
 ברורים גבולות אין שבהן במשפחות קווה הזבו הילזים. או הילד של הלב תשומת למוקז נהפכים ההורים ואילו וזואג,

 הנחוצים הכוחות חסוים לילדים מכן כתוצאה שביניהם. היחסים במערכת היררכיה וחסרה לילזים ההווים בין
ההווים. של הנפשית ברווחה מאמציהם את מוכזים הם שכן האישית, להתפתחותם

בסביבה הקשורים גורמים
 וגשית: התעללות של הסיכון את להגדיל שיכול באופן המשפחה תפקוז על המשפיעים חיצוניים לחץ גורמי כמה יש



 המטלות ועם בכלל, לחצים עם להתמוזד המשפחה יכולת על להשפיע יכול אבטלה או מיתון בעקבות ’כלכל לחץ
בפרט. במשפחה, הילדים של המשתנים הצוכים עם וההתמוזזות היומיומיות ההוריות

 במבנה לשינוי גורמים התעסוקתי והביכוחון הכלכלי המעמד אובון בעקבות ולחצים חדשה לאוץ מעבו - מעבר מצבי
 עבוזה למצוא מצליחים הם אין לאוץ העלייה ובעקבות בכיו, בתפקיז להיות ההווים יכלו המוצא באוץ המשפחה:

 הופך קוובות ולעתים במהיוות השפה את רוכש זאת, לעומת הילד, מקצועית. לא בעבודה לעבוז נאלצים שהם או
 זרכי למצוא המשפחה חייבת וכן ההווים, לסמכות הילו של היחס את לשנות יכול זה מצב במשפחה. מובילה לזמות

 בחברה להתארגנות הנחוצים והלחץ הנטל תחת כורעות והן במשימה, המתקשות משפחות יש חזשות. התמוזדות
החזשה.
 אותה וחושפת המשפחה את מבוזזת זו עובזה הוחבה. הקהילה מצד הבנה לאי חשופות מעבר במצב משפחות לעתים
 ענישה, )בנושאי ילדים בגידול הקשווים לנושאים בהתייחסויות שוני ממילא. לה הקשה בשעה נוספים לקשיים
 וההבנה התקשורת את החוסם וביקורתי שיפוטי ליחס גוום שונות, קהילות של תרבות בהבזלי שמקווו למשל(,

 הקוזמות התמיכה מעוכות את איבדה שכבר המשפחה את יותו עוז לבודז יכול כזה מצב הקליטה. בתהלין הנחוצות
שלה.
 קבוצה כלפי עוינת מגישה הנוצר לחץ שכל להבין ראוי כזה. מסוג ללחצים חשופות במעבו הנתונות קבוצות וק לא

 וגישה אהזה נחוצה כזו קשה בשעה להתעללות. סיכון על להשפיע יכול לאוכזי, או עדתי זתי, וקע על באוכלוסייה,
אלה. לחץ לגוומי ביותו והפגיעים הואשונים הקוובנות שהם ילזים, עם במגע הבאים המקצוע אנשי של תומכת
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 המשכילות או המבוססות במשפחות החברה. של הסוציו-אקונומיות השכבות בכל מתוחשת וגשית התעללות
 ההתעללות במצבי כמו חינוכית. כגישה מוצגת היא ולעתים פיזית, בהזנחה כלל בזון מלווה אינה ההתעללות
 עובזה אלה, במשפחות המתעורוות בבעיות ולהתערב לושויות פנייה ליזום קושי המקצוע לאנשי יש האחוים,
הגנה. והעזו פגיעה לסכנת אלה ילדים זווקא החושפת

 של שלהווה בעוד אחד. גוום רק מהווה רגשית התעללות גוומים. של ממכלול לנבוע יכולות ילזים של מצוקות כיזוע,
 מקצועיים, וסיוע תמיכה לקבל לאפשרות בנוגע יותו חיובית עמדה יש התעללות וקע על שלא וגשית מצוקה עם ילד

 את עצמו על לקבל יותר קשה לו ויהיה בקשייו הילד את להאשים נטייה תהיה רגשית התעללות המתעלל להורה
 לשפו יכולים סיכוי, חסר לכאווה הנראה במצב גם ולהוריו, לילז לסייע אמתי ורצון יז הושטת זאת, עם האחויות.

שינוי. ולחולל שנוצרה הקשה היחסים מערכת את
 המעגל מן נוספים ואנשים סבים אחים, של פגיעה יזי על גם להיגום יכולה רגשית שהתעללות עוד, לזעת יש

 הילד, נפגש שעמם מקצוע אנשי יזי על ואפילו הגיל, בקבוצת חברים או שכנים ידי על גם כמו המווחב, המשפחתי
ומטפלים. חינון אנשי לרבות



מגונה גופנית התעללות

 גם להיות יכול מהילד, מבוגו אום כלל בורן הוא המנצל ילד. של צנוע לא גופני ניצול היא מגונה גופנית התעללות
הילו. כלפי כוח עמדת או סמכות לו שיש אום כל או משפחה קווב

 בעולם כבעיה. הוכרו לאחרונה רק אן ומעולם, מאן האנושית בהיסטוויה קיימות היו וגשית והתעללות פיוית התעללות
 כבו מעטה האחרונות. השנים בחמישים וק חבותית כבעיה מגונה גופנית התעללות הוכוה הישואלית ובחברה הנאור

 סגווה בחבוה כראוי. בה לטפל ווכים למצוא הניסיונות ועל התופעה של איתורה על הקשה ומבוכה שתיקה של
 בכך. הכרוכות ההשלכות כל על להיחשף, החשש בשל להימשן עלולה זו קשה תופעה סגווות( חבותיות )מערכות

 גופני ניצול על לזווח והחלו מקצוע, אנשי מצז ולהתייחסות לטיפול זכו מכים שהווים לאחר התברר התופעה היקף
 סיפורם את לשמוע מקצוע אנשי של הגוברת למוכנות והוזות הורים, אותם עם שנוצו הקשר בזכות בילדותם. שחוו

השתיקה. סכר נפרץ האישי,
 מסוימים במקומות מוחלכות. בחומרה מגונה גופנית התעללות של לתופעה מתייחסות היהודית והמסוות ההלכה
 השאו בין בכליה נענש המבול דוו כך הקשה. וענישתם למיניהם עויות איסווי מופיעים קזושים, בפושת כמו בתנ״ן,

 את המתאו סיפור י״ט(, י״ח, פוקים וירא, )בפושת בראשית בספו מצינו כן העויות. איסורי על הקשות עביוותיו בגין
 נותו היום עז העויות. בתחום שעיקרם מאוד", כבזה "וחטאתם... הרעים: מעשיה על כעונש וכיליונה סדום הפיכת

החוזית לחברה תותאמת
לשמצה. סדום" "מעשה המושג

 מתרחשת ההתעללות לווב, הגרעינית. המשפחה בתוך המתוחשת זו היא ביותו הקשה המגונה הגופנית ההתעללות
 עריות גילוי מתרחש שבו מקרה בכל וגשית. סחיטה תוך או פסיכולוגי, או פיזי איום של לחץ תחת סוד, של בהקשו

לתיאור. וקשה עצום הוא הילד של ולגופו ולנפשו בו לשותפים הנגרם הנזק במשפחה,
שנים. כמה אפילו וב, זמן המתמשכת התעללות ויש חז-פעמי אירוע שהיא התעללות יש

צנועים. לא לחומרים הילד וחשיפת ואחו(, )בטלפון למיניהן הטרדות גם כוללים אנו מגונה גופנית התעללות במונח

מגוגה גופנית להתעללות הגורמים
 האישית התנסותם לעתים, ילדיהן. על להגן מסוגלות אינן ואימהות בילויהם, מתעללים שאבות לכך ובות סיבות יש
 דומה זפוס ליצור עלולה זוג( כבני בזה זה בחוו כך משום )ואולי מתעללים להווים קוובן בעצמם שנפלו הווים שני של

מגזלים. עצמם שהם במשפחה
 יעבוו עויות, בענייני חמווות והמוזהו מצוות ושמיות תורה של חיים אורח המקיים אדם כיצז הוא, פלא ובים בעיני

סיבות: כמה לכך יש שמיותם. על מופקז הוא בעוו בילדיו, ויפגע ויתעלל אלה איסווים על
 הווה בהיותו או בהתבגרותו הזו ההתנהגות על לחזוו עלול טיפול, או עזוה קיבל ולא בילזותו אישית שנפגע הווה ו.

במשפחה. התעללות של השרשות את ולהמשין
 אלא אישית בו נעשתה לא אם )גם קשה באופן ההתעללות את וחווה במשפחה להתעללות עז היה שכילז הווה .2

בעתיד. ביקיויו ולפגוע ההתנהגות את להפנים עלול לו( קוובה בזמות



מתעללת. להתנהגות הסיכון את מגבירים החיצונית החברה עם וקשוים המתיונית התקשוות להשפעות היחשפות .3
מגונה. גופנית להתעללות לגוום בהחלט יכולים אישיותית הפועה או נפש מחלת .4

הילד עול הפסיכולוגית הבעולות בחוסו־ הקטוויס גורסים
 על נוסף למבוגו. לסוב להם שמותו לועת לא או להבין שלא עלולים והם למבוגוים לציית צעיו מגיל לומדים ילזים

 ביולוגית מבחינה בוגוים הם אין עוד וכל וחבותית, קוגניטיבית רגשית, פיזית, מבחינה בכזבוגרים תלויים ילזים כך,
 בגיל אישית לעצמאות עז ופוחתת הולכת הינקות, בגיל מוחלטת שהיא זו, תלות עליהם. להגן אמווים המבוגרים
 ולכן לטובתם, מכוונים הוויהם מעשי שכל להאמין צריכים שילזים משמעותה בהוריהם ילדים של תלותם הבגוות.

דתית. חינוכית סמכות בכל ובמיוחז אחוים, במבוגוים גם אמווים והדבוים בהם. לבטוח יכולים הם
 ובמאפיינים בהתפתחותם תלויה זו מודעות ההתעללות. איווע של המשמעות למלוא כלל מודעים אינם צעיוים ילזים
 אותי לקחו אם ממתק, קיבלתי )"אם התוצאה פי על רע או טוב מעשה שופט ילז שש או חמש גיל עז האירוע. של

 בסיכון נמצאים הילזים זה בגיל טוב"(. ילז שהייתי סימן )אותי ואוהבים לי נעים אם מיוחז, יחס מקבל אני אם לטיול,
 השיפוט עובו שש-שבע, בגיל כן, אחוי בשלות. העזר עקב לה, ומחוצה המשפחה בתון מינית, להתעללות מיוחד

 המעשה כי שאף להבין מסוגל הוא כוונתו. פי על המעשה משמעות את קולט הוא כעת חזש. לשלב הילז של המוסוי
 כשליליים. הילז בעיני ייתפשו והעושה שהמעשה הסיכוי גובר ולכן רעה כוונה מתוך נובע הוא הנאה, בטובות מלווה
 אדם עם הסוז את לחלוק שלא מוזהר הוא ווב פי על שכן ההתעללות זבר על מספו אינו והילז בסתו, מתרחש הניצול
 מבני מישהו או הוא ייפגע הזבו את יגלה אם עליו: מאיים המתעלל כי הנורא הסוז את לספר מפחד הילד נוסף.

 חלקו על אותו יענישו אף או לו יאמינו לא שמא בפחז חי הילד בסזר". יהיה "הכול ישתוק, אם אבל משפחתו,
 תחושה ההתעללות, במעשה הסבילה או הפעילה שותפותם על אשמה חשים רבים ילזים כי נמצא זה, מלבז במעשה.
 גוום הן אף הוע לשון הלכות בכך. וצה שהילד או בגללו, נעשה המעשה כאילו לילז, המתעלל מזבוי הנובעת

הילד. של לשתיקתו
 בצווה מגיבים או לדבריו, מגיבים אינם שסביבו המבוגרים נתון, הוא שבו הקושי את לבטא מנסה כשהילד גם לפעמים,

 היכולת להם אין מאוד, קטנים בילדים מדובו כאשר והכחשתם. הזבוים הסתות את מחזק רק זה וזבו נכונה, לא
 אשר את לספר מתקשים הם במתבגוים, שמזובו במקוה הזלה. ושפתם הצעיו גילם מפאת קרה אשר את להביע
 שגומה הקשה הנפשית הפגיעה בשל שלם ולא מבולבל לעתים נשמע סיפוום הטראומה. עוצמת בגלל איוע

ההתעללות.

הסגונוז הגופנית ההתעללות נזקי
 כו(, כ״ב, )דבוים הזה" הזבר כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשו "כי לרצח: עויות אונס התורה משווה בכדי לא

 במאמרו פיווט )ואה העולם ועל עצמם על חוובן מביאים המבול: דוו מחוטאי כגוועים הוגדרו המעשה את והעושים
מגונה(. פיזית התעללות בנושא בפוט אגסי, של

 של בטווח מופיעים הפגיעות של סימניהן קצרה. תקופה אחוי חולף אינו המגונה הגופנית ההתעללות שגוומת הנזק
המשפחה. בתון מבוצעת כשההתעללות יותו קשות עליהן והתגובות ההתעללות, מתחילת שנתיים עז

החוזית לחברה מותאמת



הרורדית לרוברה מותאמת

הקצו בטווה נזק■□
 אשמה, וגשי זיכאון, חרדות, יתו(, משקל או מוגז□ )רזון אכילה הפועות שינה, בעיות הכללי: הנפשי באיזון פגיעה
ועוינות. כעס בושה,
 חוזות. פגיעה של מאפשוות הילז של חששו בגלל מועצמת והיא ילזים, אצל ביותר השכיחה התגובה זוהי פחד:

סיבות: בכמה ומקוום הילד, של העצמי בעון בפגיעה מלווים אלה ודיכאון: אשמה בושה,
 אותו יזם לא אם גם מעורב, היה שבו המעשה של המשמעות לילז מתברות כאשר להתעללות, האחריות תחושת ♦

ואיומים לחץ תחת בו השתתף אם וגם המשפחה מצז הצפוי הכעס מפני ופחד החוץ־משפחתי, העולם בפני סגור להישאו אמוו שהיה הסוד, פתיחת ٠ למשפט( לעמוז או הבית, מן מווחק להיות )שעלול במתעלל בגיזה של תחושה ٠
 החינוכית במסגות ילזים או אחים עם כוח למאבקי להיכנס ונטייה מווסנות לא התנהגויות התנהגותיות: תגובות
פגועים. ילזים המאפיינת תגובה היא מחמז בחיות או יותר קטנים בילזים התעללות לעתים הילז. שוהה שבה

הארור בנ״וה נזקים
בילזותם. התעללות שחוו מבוגוים אצל ביותו השכיחות התגובות הן ודיכאון העצמי בדימוי פגיעה
 אכילה הפועות שינה, הפועות לילה, סיוכוי שנים: אחוי גם המופיעים גופניים בסימפטומים מלווים חרדה התקפי
כללי. ומתח

 פי על מתפתחות אלה הפרעות ומוגשותיו. מגופו הקוובן של ניתוק בתחושת המתבטאות דיסוציאטיביות הפרעות
 העצום. והפיזי הוגשי מהכאב ולהימלכו עצמו על להגן בניסיון ומרגשותיו מגופו מתנתק הקורבן ההתעללות. בעת ווב
 תחושות מבוגוים אצל שם. היה הוא שלא או קוה, "באמת" לא שחווה שהמאורע או מגופו, חלק אינו שהוא חש הוא
ההתעללות. כשעברה גם עצמן" משל "חיים שקיבלו תחושות אוטונומיות, לתחושות לעתים נהפכות אלה
 פגיעה הם התאבדות וניסיונות ובות תאונות עצמית, הועבה כוויות, חתכים, גרימת יזי על בגוף פגיעה עצמי: הרס

בילדות. כזו התעללות של טווח אווכת
 הקשו על להשפיע יכול הדבר מקובה. וותיעה אנשים עם קשו ביצירת קשיים בין־אישיים: ביחסים הקשורה פגיעה

מגונה. גופני לביטוי תהפון או תתפוש שקובה מהחשש נובעת מהילזים ההתרחקות לעתים הילדים. עם
 מהסביבה. ופחז עוינות בגיזה, בתחושת המלווה קושי באחרים: אמון במתן קושי להוריו, הקורבן של בקשר עוינות
 פגיעים וחלקם המעשה, את לשחזר מגונה גופנית התעללות של קורבנות אצל נטייה יש ההתעללות: מעשה שחזור
בבגוותם. גם נוסף לניצול
 חרזה מלווים כשהם אישות ליחסי בהסתגלות משמעותיים קשיים יש רגשית: קהות בעקבות אישות ביחסי פגיעה

 מהחיים. וליהנות קרבה ליצוו בזולת, לבטוח קשו, ליצור ביכולת לשיבוש גורמת ההתעללות לעתים אשמה. והרגשת
 מתמוזד להיות( עתיד שהוא )והמבוגר הילז שבו האופן על משפיע בהתעללות הכרון החויף מהכאב להימנע הניסיון

 ילזיו של וגשותיהם את ולהבין להכיר האמוו הווה, נעשה כשהוא לקורבן צפוי מיוחז קושי הם. באשו רגשות עם
שלהם. לצרכים להיענות יוכל שבו האופן על מכויע באופן להשפיע עלולה הרגשית קהותו שלו.



minim הנזק היקף,األ המעיפיקים גורמיה
הנזק: היקף על המשפיעים גוומים כמה יש

יותר. קשה להיות עלולה הפגיעה יותו, צעיו שהגיל ככל ההתעללות: התחילה שבו הגיל .1
מתמשכת. או חד-פעמית ההתעללות: משך .2
להתעללות. הנלווים לאלימות האיומים מידת או האלימות מיזת .3
המתעלל. לבין הקורבן בין הגיל הפרש .4
זר(. או מכר אח, )הורה, למתעלל הקוובן שבין המשפחתית הקרבה מיזת .5
מגוננות. הוריות דמויות של העדון או הימצאותן .6
ההתעללות. מעשה את האופפת הסודיות מיזת .7
לעזוה. לקריאה מקצוע אנשי של וההיענות הטיפול .8

 רגשי ביטוי לידי והבאים הפגיעה, עוצמת על המשפיעים מוכזיים היבטים ארבעה על מדבו פינקלהוו זייויד
הם: ההיבטים האוון. ובכוווח הקצו בטווח הילד אצל והתנהגותי המגונה הגופנית ההתעללות עקב הטואומה ٠ סטיגמה היווצוות ٠ בגיזה הוגשת ٠ אונים חוסו תחושת ٠

הדרכה "ובו"

המגונה הגופנית ההתעלות קב٧ הנוראומה
 אם לגילו. מותאם שאינו באופן מתפתחים לגופו ביחס וגישותיו הילד של וגשותיו המגונה, הגופנית ההתעללות עקב
 מיוחזת התייחסות מתנות, בהטבות, להתבטא יכולים )החיזוקים לגילו מתאימה שאינה להתנהגות חיזוקים מקבל ילז

צוכיו. את שתספק מטוה להשגת דון היא צנועה לא שהתנהגות לומד הוא וכדומה(,
 יודע אינו הילד למשל, לגוף. שקשוו מה בכל ובלבול מוטעות תפישות הילד אצל יוצרת ההתעללות כך, על נוסף

לא. ומתי חיובית משמעות להתנהגות יש מתי להבחין

מנויגמה היווצרות
 לעצמו מייחס הוא לעצמו. אותו ומייחס ההתעללות, שבמעשה והשלילי הקשה הצז את קולט התעללות שעבר ילז

 מהמתעלל הילז שקיבל מסרים של תוצאה לעתים הן אלה תחושות ומלוכלך. אשם וע, מוגיש הוא שליליות, תכונות
 סודי כך כל הוא הדבר )"אם שבמעשה הסודיות לעניין גם קשווות הן ספק וללא מעליו, האחויות את לגולל שניסה
להסתירו"(. שיש כן כדי עד וע הוא אולי

 כאמוו, כאלה: לתגובות יותר פגיעים להיות יכולים מגונה גופנית להתעללות קוובן ונפלו דתית בסביבה הגזלים ילזים
 החשובים הזינים אחד הוא עויות גילוי האוסו והדין וב, בתוקף עויות גילוי של התנהגות מוקיעה הזתית החברה

 שהתוחשה ההתעללות לבין המפורש האיסור בין הקשו מה להבין מתקשה הילד כות(. ) )עונשם ביותר והחמווים
לה. הגוום עצמו שהוא ומוגיש האחריות את עצמו על לוקח הוא קוובות ולעתים בפועל,

החוזית דחבוה נזותאמת



 שונה, חש שהוא משום יותו, אף זה במקוה קשה היא ולעתים בו, שהתעללו מגלה אינו כשהילד גם קשה הסטיגמה
אחרים. לילדים גם לקוות יכול כזה שאירוע כלל דעתו על מעלה אינו והוא חריג נבזל,

בג"זה הרגעית
 יכול ילז בו. פגע בו, תלוי היה שהוא שמישהו קולט או מגלה מבין, הוא כאשו בגידה של קשה הרגשה מרגיש הילז
 התייחס אליו וקשוו אוהב שהוא מישהו וכי שקוים, ובאמצעות ישו לא באופן ההתעללות לאירוע תומרן שהוא להבין
צוכיו. על לחשוב בלי וזאגה אכפתיות בחוסר אליו

 מדויך מורה, כמו קוובות דמויות מתעלל, הלא )ההורה אחוות לדמויות גם קשורה להיות יכולה הבגיוה הוגשת
למעשה. באחריות אותו האשימו או אומו, שהוא למה האמינו לא עליו, הגנו שלא אלה וכזומה(,

הדונה חובות
הווודית לחברה מותאמת

א'נ'ם הוסר תתועות
 הופקע גופו ההתעללות. יזי על הילד של ומשאלותיו רצונותיו של ונשנית חוזות מהפוה נובעת אונים חוסו הוגשת
 בלבז. שלו להיות אמורה שהייתה טריטוריה אל וצונו, נגז ונשנית, חוזרת מפלישה סובל הוא עוז. לו שיין ואינו ממנו
 את להביא מצליח אינו הוא בידו. עולה אינו והניסיון המעשה את לעצור מנסה כשהוא גובר שלו האונים חוסו

ההתעללות. את ויפסיק אותו שיבין לכן המתעלל
 לוכדים ההתעללות, ובר את יגלה אם להתרחש העתיד מפני שלו העצום הפחז וכן בכוח, והשימוש הילז על האיום
 מחיר כך על לשלם עלול הוא אן ההתעללות, את שיעצור מעשה לעשות לנסות אולי יכול הוא שבו סגוו, במעגל אותו
 אפשרות כל הזה, המלכוד בתון הסוד. על שמירה של באפשוות לבחוו נוטה הוא רב, סבל של במחיר אפילו לכן, כבד.

האונים. חוסר תחושת ומכאן נתון, הוא שבו נסבל הבלתי מהמצב אותו תחלץ לא בה שיבחר

ילדיה לעולוט האם אהריומ
 משתפות אינן וכמובן בבית, המתוחשת ההתעללות על יודעות אינן האימהות כלל בדרך כי הטוענים מטפלים יש

פעולה.
 פגיעה של במצבים בעיקו האם, של מעיניה נעלמה המשפחה בחון שההתוחשות ייתכן לא כי טוענים אחרים

והגנה. הכחשה מנגנוני הפעילה אם אלא מתמשכת,
 או - מאוז פסיבי או קו אזם היותה - האם של אופייה בגלל נתאפשוה המתמשכת ההתעללות כי היא נוספת סברה
הבית. מן שלה ממושכות היעזרויות בשל

 עונות להפגין צריכה היא ילזיה. לשלום האם מאחויות הנימה כמלוא מפחיתות אינן הן שתהיינה, מה הסיבות תהיינה
למצוקתו. באשו לרמזים או הילז בהתנהגות שינוי לכל לב ולשים יתוה
 בעל איש עם להיוועץ חובתה אלא לקולא, הצוקות לחפש לה אל כלשהי, מגונה פגיעה בדבר חשז בלבה מתעורו אם

הבעיה. עם להתמוזז כיצז ולכוונה לה לסייע שיוכל הלכתית סמכות

מתאימות. בדרכים בעצמו לטפל ועליו עצמו, המתעלל מאשמת זה כהוא מפחיתים אינם אלה כל



משפחתית ראייה מזווית ההתגלות תופעת
 של פגיעה להתרחש יכולה במשפחה מעוכתית-משפחתית. מבט מנקוות לתופעה הוקע את להבין לנו המציעים יש

 עלולה הזו החמורה התופעה הפגיעה. דבו על ידיעה להתקיים יכולה וכן אחו, משפחה בבן המשפחה מבני אחז
כהלכה. לכאווה המתפקזות במשפחות והן בתפקוזן הלוקות במשפחות הן להתרחש
 המשפחה. ידיעת בלי לבזו, כלל בדון פועל שיהיו, מה המורכבות סיבותיו יהיו המשפחה, בני מקוב המתעלל

 ובין עצמם לבין הזוג בני בין שהתקשוות מפני מתגלה ואינה סודיות, של כבד מעטה מאחווי מתרחשת ההתעללות
 רוב פי על נרתעת היא קטנה, בת היא והנפגעת האב הוא כשהתוקף לזוגמה, מאוד. ומוגבלת מועטה היא לקוובן האם

 כדי - הסודיות'׳ "חוקי את ותפר ההתעללות זבר את תחשוף פעם אי אם במשפחה. לפגוע לא כדי הסוד, את מלגלות
 שלה. ההתבגוות בשלב רק זאת שתעשה להניח יש - פגיעה בסכנת הם אף הנמצאים צעירים אחות או אח להציל
 כולה. המשפחה על מאיים ההרס עולמו. עליו שחרב זה הוא הקוובן רק לא התעללות של במקרה כי להדגיש, יש כאן
 בזוגמה )כמו וגם לקוובן, גם מיוחדת התייחסות מתן תון המשפחה, לכל אינטנסיביים וסיוע תמיכה להגיש אפוא יש

הבת. עם בעלה בגיות בשל קוובן היא שאף לאם, זלעיל(

ואבחינה מגונה גופנית התעללות באיתור נ״ניעים ושמים
נברא. ולא היה שלא התעללות מקרה על מספרים כלומר שווא, הצהרות נותנים ילדים שבהם נזירים מקוים ישנם

 זה שאין לזכוו יש אן שווא, בהצהרות מדובר אכן כי גבוהה סבירות אמנם קיימת להלן( )מפורכוים מסוימים במצבים
קיימת. שווא להצהוות שהסביוות לזעת רק חשוב האירוע. לאמיתות באשר הסופית למסקנה להגיע מתפקיזכם

נעשה שלפיו רעיון הילז אצל "לשתול" ההווים אחז עלול גירושין משפט לפני עומדים ההורים שבהן במשפחות ו.
נעשה כזה מעשה לעתים אצלו. ביקוו זכות או הילד על חזקה יאבז המואשם שההווה כדי התעללות, מעשה בו

אחרות. מסיבות או האחו, בהורה לנקום אחז הווה של רצון מתוך
 המציאות עם בקשו הפרעות עם הווה או פונואיד שהווה ייתכן לסמים מכורים או נפש חולי הווים של במשפחות .2

 לשכנע עלול הוא כן. זה אין שבמציאות בעוד מיני, כניסיון לילז אחו הווה של או מבוגר של תמימה קובה יפוש
כך. על ידווח והילד התקיים, היה שלא שמעשה הילד את

 מנסה מה ולהבין לנסות במקרה המטפלים המקצוע אנשי על מוגדות. סיבה בלי שווא הצהרת מצהיו הילד לעתים .3
 מקצוע אנשי נכונה. לא כשנמצאה גם בדיקה מחייבת בעייתי כה מידע של "המצאה" שכן להשיג, או לומר הילז

 יחליטו הצווך ובמקוה הכועה לצורך אבחון ויבצעו ומשפחתו, הילז על נתונים יאספו הילד, עם ישוחחו מיומנים
הטיפול. זוכי על

 מה כל את מכחישים הם במשפחה. המתוחש את וחשפו הסוד את שגילו כן על מתחוטים ילדים לעתים לזכור: חשוב
 שלמות על לחשיפה שתהיינה ההשלכות מפני כבז חשש בגלל או עליהם, איימו או אותם שהפחידו מפני שסיפוו

מעולם. דבוים היו לא שאכן בחופזה להסיק ולא להיזהר המכופלים על כאלה במקוים המשפחה.
 במצבי ילדים באיתוו המקצוע אנשי של "הקשיים בפוק תואוו המקצועי הזעת בשיקול הקשורים נוספים גוומים
סיכון".

החוזית לחבור. מותאמת



 סיכום
 למעמד להשכלה, קשר בלי החבוה שכבות בכל מתרחשת היא אנושה. פגיעה בילזים פוגעת מגונה גופנית התעללות

 הנגרם והנזק ליזה בזגיל לקרות יכולה היא זתית. או חילונית המשפחה של להיותה או עזתי, למוצא חברתי, או כלכלי
 על משפחה, קרובי ושאו סבים אחים, ידי על גם להיפגע יכולים שילזים לדעת חשוב ועמוק. טווח אוון הוא לקוובן

שוהים. הם שבהם במסגרות צוות אנשי לובות זרים, יזי על וכן אחוים, ילדים ידי
 וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות כוו(: א', )קהלת עליהם ונאמר תקנה להם אין מגונות פיזיות פגיעות של אלה מעשים

 שניתן אחוות לעבירות בניגוד לתיקון. ניתן לא החוכוא הפוגע ידי על לנפגע הנגרם העוול כלומר להינזנות", יוכל לא
 פוק )סוטה בירושלמי נאמו הממזר. לזין הדבר ומושווה המעוות תיקון של אפשוות אין כאן בתשובה, עליהן לחזוו

 ורעים". טובים והורגת לעולם באה אנדולמוסיה אסווים(, )יחסים זנות מוצא שאתה מקום "כל ה(: הלכה א׳
 המטמא עוון לן אין כי כז(, י״ח, )ויקרא הארץ' ׳ותטמא העריות: איסווי חומרת על נאמר יקר" "הכל בעל של בפירושו

אלה. חמווות עבירות בגין לגלות שהלכו יושביה הקיאה האוץ כי עז הזנות, כמו הארץ גם

הדרגה חוגרת
החוזית לחברה מותאמת



המטפלים בקהילה הגורמים
בסיגון בילדים

(٠)אל׳׳ הילד להגנת האגודה
Israel Association for Child Protection

 ההתעללות לנושא בישואל החברתית המודעות לחוסר כמענה שהוקמה ארצית כלל אגוזה היא אל״י אגודת
 על קיבלה אל״י הציבווי. היום סזו במרכז אותו והעמידה זה לנושא החברתית המודעות את העלתה היא בילדים.
 פעולות וייזום חברתית והתרעה אחז, מצז בהם ותמיכה המדינה שירותי השלמת תון קטינים, על להגן עצמה
שני. מצד זה, בתחום

 משאבים משקיעה וכן משפחתו, ובבני ההתעלות קוובן בילז לטפל שיסייעו חזשות יוזמות פיתוח על שוקזת אל״י
זה. בתחום העוסקים מקצוע לאנשי ובהנחלתו ואמפירי עיוני ידע בפיתוח
 שיוות הזנחה. נפגעי לילזים וכן ומינית, רגשית גופנית, התעללות נפגעי לילזים שירות מעניקה אל״י הטיפולי במישור

ובהוויהם. בהם הטיפול ואת הילדים איתוו את כולל זה
 בישראל בילדים הפגיעה לבעיית מוזעות יצירת לשם הנושא על ידע ופיתוח בריכוז אל״י עוסקת החברתי במישור

בנושא. חברתית ומדיניות חקיקה על השפעה לשם
 עם העובדים לאנשים מקצועית ותמיכה השתלמויות ייעוץ, הדוכה, הכשרה, תוכניות מקיימת אל״י המקצועי במישור
סיכון. במצבי הנמצאים ילדים

בפעולה: תוכניות ו-800-223-966 שמספוו: מתנדבים( יזי על המאויש אוצי )קו מצוקה קו ٠ בילדותם בהם שהתעללו ומבוגוים להורים וכן לילזים, תופיה שירותי ٠ הספר בבתי הסברה תוכניות ٠ והוווחה החינון מתחומי מקצוע לאנשי השתלמויות ٠ ועוז( קיבוצים עובים, עולים, )חודים, מיוחדות לאוכלוסיות התעובות תוכניות ٠ מודעות להגבות תוכניות ٠ מתמחה ספרייה ٠ הילז על ההגנה בתחום חברתי לשינוי שזולה ٠ משפטי ייעוץ ٠
האגודה. במשודי לקבל ניתן משלימים פרטים ♦

החוזית רחבוה מותאמת



ויוער( ילדים קבילות )ויציב הילד לעילוי[ הלאומית המועצה
ירושלים ,20 מטודלה בנימין רח'

 הם המועצה של המוכזיים והיעדים המשימות רווח(. כוונת ללא )מוסז כמלכ״ו הפועלת עצמאית ציבורית עמותה
האלה: בתחומים בישואל הילד זכויות קיזום ٠ חדשה חקיקה וייזום הילז לוווחת כוללת מדיניות גיבוש ٠ ילדים קבילות נציב של שירות זה ובכלל זכויותיהם לשמיות הנוגע בכל נוער ובני לילדים כתובת מתן ٠ הילדים לצווכי הציבורית המוזעות העלאת ٠ לילזים הקיימים השירותים של וההיקף האיכות בחינת ٠

לרעה וניצולם בילדים פגיעה מניעת ♦ הילד בשלום הקשוו בכל הוחב לציבור וחינון הסברה ٠
הפלילי. בהלין עבירה קורבנות ילזים לליווי תוכנית מתנדבים, בסיוע מפעילה, והיא ובים פוסומים למועצה

הז־רכה ו״בו־ת
החוזית לחברה מותאמת

המלטה( ועדת )לעועבר הטיפול לתכנון ועדה
 ובהוויהם, סיכון במצבי בילדים טיפול לתוכניות בנוגע החלטות ולקבלת לאבחון בין-מקצועי לזיון משמשת זו ועדה
 בילדים כשמדובו ובמיוחד מווכבים, למקרים מתייחסת הוועדה רב-מקצועי. בצוות בהתייעצות צוון יש כאשר זאת
(.1960 והשגחה, )טיפול נועו חוק פי על טיפול מחייב נמצאים הם שבו הסיכון שמצב נועו ובני

הבאים: במצבים נעשית הוועדה אל הפנייה הרצויה הטיפול לתוכנית ביחס התלבטות מעווות המצב מורכבות כאשר ٠
 הורים־ילדים, מרכז רב-תכליתי, מעון כמו ייחוזיים, או "יקוים" שירותים להעניק האפשרות נשקלת כאשר ♦

ועוד יום פנימיית פוסכו-אשפוזית, מועזונית  שנקבעו. היעדים השגת לקואת מתקזם אינו אינטנסיביים לא שיוותים באמצעות ובהווים בילזים הטיפול כאשר ٠
 מטפחים מכווים, ילזי קבוצת אסירים, ילזי קבוצת הורים, קבוצת מועדונית, יום, מעון כוללים: אלה שירותים
וסומכות אימוץ לובות חוץ-ביתי, סידוו באמצעות פתוון נשקל כאשו ٠ משפטי בתהלין שהוחל או חיוום צו הוצא בו מקוה בכל ٠  דין. לסדרי הסעד פקיד בטיפול נמצא והמקרה גיוושין, בהליכי נמצאים שהוריהם ילדים לסיכון חשש שקיים במוה ٠

 מיוחדת הכשוה שעבו סוציאלי עובד אותה ומוכז חברתיים, לשירותים המחלקה במסגות פועלת הטיפול תכנון ועדת
 עובזים )פסיכולוגים, הילז של בעניינו המטפלים הולוונטיים השיוותים נציגי בוועדה יושבים זה. לצורן ומונה

 לדיון משפחה או ילז להביא צורך הוואה מקצוע איש או אדם ועוד(. שפ״י עובזי ציבור, נציגי אחיות, סוציאליים,
 מגורי במקום חברתיים לשיוותים במחלקה המשפחה של הסוציאלי לעובד פנייה באמצעות זאת יעשה הוועדה בפני

המשפחה.



 למעט הוועדה, ויוני לכל מוזמנים בדבר הנוגעים והילזים ההווים לאחרונה, שיצאו הוראות פי על כי לציין חשוב
זה. לעניין שנקבעו סייגים על העונים במקוים
 ובפני מהותיים, בעניינים מדובו אם מחוזית ועזה של פווום בפני הוועוה החלטות על לערער הזכות שמווה להורים
פווצזווה. בענייני מזובר אם המקומית העוו ועדת

בילז־ים מיניות בפגיעות לטיפול ישראלי מרכז - מיט"ל
ירושלים ٠ד4 גבירול אבן רח'

 במסגרת נעשה הטיפול ולמשפחותיהם. מיניות פגיעות שנפגעו נוער ובני לילדים כויפול המגישה ציבווית עמותה
 וייעוץ מקצועית הכשוה הדרכה, תוכניות גם מפעילה העמותה בסדנאות. וכן משפחתית או זוגית אינדיביזואלית,

רלוונטיות. לכתובות אליה הפונים בהכוונת מסייעת וכן שונים, ממגזרים לעובזים
ירושלים. בעיר רק כיום פועלת העמותה

ח'רום מרכז
 והזנחה. מהתעללות סובלים הם כי חשד לגביהם שקיים לילזים או חויפים סיכון במצבי לילדים זמנית שהייה מסגות
והזנחתם. בילדים התעללות של בנושא מיוחדת מומחיות במוכז המקצוע לאנשי
יחידות: משלוש מורכב החיוום מוכז
 גבוה. בסיכון נמצא הילד שבו חמור במקוה ראשונית הגנה לתת ומטותו ימים שבוע היא בו השהות תקופת - מקלט
 של להוצאתו עד התעובות ונעשית אבחונים עובר הוא חודשים. שלושה עד הילז שוהה זו ביחיזה - אינטרנית יחידה
מתאימות. כויפוליות המלצות עם הביתה החזותו או לפנימייה הילד
 בקהילה. מקצוע לאנשי לייעוץ וכן ובהוויו, בילו טיפול תוכנית ולקביעת להתייעצות מיועזת - אקסטרנית יחידה

 בקויית אביב, בתל שבע, בבאר בירושלים, מוכזים: 5 אלה שורות כתיבת בעת פועלים ובארץ חזשני די שירות זהו
ובאעבלין. אתא

■למניעתה במשפחה באלימות לטיפול תחנות
 מחלקות עם בשיתוף והמשפחה, הפרט לרווחת השיוות - והוווחה העבודה משרז ביזי שהוקמו יחיוות הן אלו

 אלימות בנושא מידע וויכוז הדוכה ייעוץ, כויפול, כזניעה, שיוותי לספק המטוה: בושויות. חבותיים לשירותים
 ניתן הכויפול עצמם. ולפוגעים לאלימות, העזים משניים לנפגעים הישירים, לנפגעים ניתנים הסיוע שירותי במשפחה.

תמיכה. קבוצות של במסגרת או פוטני באופן
המקומיות. בושויות חבותיים לשיוותים המחלקות באמצעות לפנות ניתן

מינית תקיפה לנפגעות סיוע מרכזי
 וילדים(. )מבוגרים מינית תקיפה ונפגעות לנפגעי ומעשי נפשי סיוע של ספציפיים שיוותים מגישים אלה מרכזים
שעות 24 פועלים אלה קווים טלפוניים. חיוום קווי באמצעות משבו בשעת וסיוע ראשונה עזוה מתן כולל השיוות

הדרכה הונות
החרזית לחברה מותאמת



הז־ו־נה חוברת
החרדית לחברה =זותאמת

 וחרדיות, זתיות ונערות לנשים ערביות, ונעוות לנשים ייחוזיים קווים ישנם להזזהות. בלי אליהם לפנות וניתן ביחמה
 וליווי סיוע מעניקים הם בנושא, הכשוה שעברו מתנדבות מפעילים המרכזים מינית. תקיפה נפגעי ונערים ולגבוים

 בחינון, המרכזים עוסקים כן כמו תמיכה. לקבוצות והכוונה אישי טיפול נותנים המטפלים, והגוומים הושויות מול
הוחב. ולציבוו המקצוע לאנשי מקצועית ובהכשוה בהסבוה
 תקיפה לנפגעות הסיוע מוכזי ב״איגוד מאוגדים והם אילת, ועז שמונה מקריית סיוע, מרכזי כעשרה בארץ קיימים
 מוכזי והקמת נוספות תוכניות גיבוש והסברה, חינון מיזע, והפצת ויכוז ציבורית, מוזעות חקיקה, המקדם מינית"
נוספים. סיוע

.91101 ירושלים ,10207 ת״ד ,02-6555744 טל: דתיות, לנשים סיוע מרכז פועל ביוושלים

ולנוער לילדים הגנה ונז1נ
ירושלים יובל, קריית ,6 צ׳ילה רח'

 או ונפשית, פיזית מינית, שנפגעו נועו ובני לילזים ואשונית והתעובות חקיוה אבחון, שיוותי מעניק ההגנה מוכז
 ושותפים "אשלים" יוזמת פרי הוא בישראל, מסוגו והואשון בירושלים הפועל זה, מוכז מתכזשכת. מהזנחה הסובלים

 ובית יוושלים עיריית הבריאות, משרד המשפטים, משרד ישראל, משטרת ) פנים לביטחון המשרד הוווחה, משוד לו
אוצית. בפריסה נוספים, מרכזים שמונה להקים מתוכנן זה ראשון מוכז בעקבות עין־כרם. "הזסה" החולים

המרכז: מטרת
 מועז, וקצו אינטנסיבי בהליך הזנחה, או התעללות נפגעי לילדים ראשונית והתעובות חקירה אבחון, שיוותי מתן

 קורת תחת מוכז שהוא בכן ההגנה" "מרכז של ייחוזו משפחתו. ולבני לנפגע האפשר ככל ויזיזותיים נוחים בתנאים
 הנדרשים ההליכים וקיצור לייעול תורם וכך והאבחון, החקירה בתהלין חלק הלוקחים המקצוע אנשי כל את אחת גג

הוזנחו. או שנפגעו נוער ובני ילדים לגבי החלטות קבלת לצוון
 למשנהו, אחז משירות היטלטלות שכלל ומורכב ארוך תהלין לעבוו כלל בדון נאלץ התעללות סוד שחשף ילד כה, עד
 הואיל ועוד. המקומיים הוווחה בשירותי סוציאלי עובד וופא, ילדים, חוקר משטרה, הסעז, פקיד הספו, בית כמו

 זאת, לעומת מחדש. פעם בכל הטואומה את ולחוות ושוב שוב סיפווו על לחזור נאלץ הילד וב, זמן נמשן והתהלין
 תהליך יארן רוב פי על משמעותי. זוך וקיצוו אינטנסיבית התערבות המאפשו אמבולכוורי שירות הוא ההגנה מוכז

 שהמרכז לכן הודות וכן במוכז, הפועל הרב-מקצועי הצוות נגישות בזכות זאת בלבד, ימים כשבוע והחקירה האבחון
 )הכולל המקצועי הצוות אנשי לכל המאפשרים - סגוו במעגל וטלוויזיה חז-כיוונית -מואה צפייה באמצעי מצויד
 אחות וופא, ישראל, משטרת של נוער חוקו ילזים, חוקרת המקומית, הרשות של סוציאלי עובד סעז, פקידת

 סיפווו. פוטי על פעם אחו פעם לחזור הצורך את הילד מן חוסכים אלה כל חקיותו. בעת בילד לצפות ופוקליכו(
 ירושלים מאזור הפוגעים( )שאינם משפחותיהם ולבני שנים 18 להם מלאו שטום נועו ובני לילזים מיועד המוכז

להזזהות. הצוון בלי ראשונה התייעצות לפגישת להגיע אפשרות יש והסביבה.
.16:30ל- 08:30 השעות בין א-ה בימים פועל המוכז (.6415342-02) כולפוני תיאום באמצעות היא המרכז אל הפנייה



הבריאות( מעורר DVUD) הספר ובבית היורים בגן ואתיות תלב סיפת עוירות
 התינוקות לכלל שוויוני באופן הניתן ממלכתי שירות הוא הספו ובבית הילזים בגן ואחיות חלב טיפת תחנות שירות

בישראל. והילדים
 ולאחר הוות, לנשים מיועד השיוות זמן. לאורך במשפחה שינויים של זיהוי המאפשר דבר הכזשכי, אופי נושא הכויפול
 תקופת דון הינקות מגיל החל ילזותם, שנות כל לאוון לילדים ניתן השיוות בהמשן, ולאמהותיהם. לתינוקות הלידה

הספו. בית לתקופת ועז הגן
 כבר הילד בהתפתחות ובעיות קשיים זיהוי מאפשו המשפחות לבין החלב טיפות בין הנוצרים המתמשכים הקשוים
 הראשון ההריון מעת צעירות, משפחות כלל בזוך הן החלב לטיפות המגיעות המשפחות ביותו. המוקזם בשלב

 בגנים הילזים עם הקשר גם כך המשפחה. התותבות תקופת אורן לכל ובהמשן במשפחה, הראשון התינוק והולזת
הספר. ובבתי

סר פקיר
 לפעול כזי והרווחה, העבוזה שו ידי על מתאימה, הכשרה לאחו לתפקידו, מונה אשו סוציאלי עובד הינו הסעז פקיז
 ברשויות חבותיים לשירותים במחלקות עובזים הסעד פקידי ו.960התש"ן- והשגחה(, )טיפול הנוער חוק פי על

המקומיות.
הסעד פקיד של וסמכויותיו מענודו
 ונעדרים(, נפש חולי קטינים, בענייני דין )סזרי הסעד חוק מתוקף המוקנה סטטוטורי מעמד הסעז לפקיד

 הוא גבוהים, וסכנה סיכון במצבי המצויים בקטינים וטיפול להגנה הקשור בכל הסעד פקיד של מעמדו .1955התשט״ו-
הבאות: הסמכויות לו הוענקו תפקיזו ביצוע לצורן ייחוזי.

 שיש אזם כל לחקוו סמכות יש הסעז לפקיז ,1960התש״ן- והשגחה(, )טיפול הנועו לחוק 22 סעיף פי על חקירה: .1
 מידע איסוף היא החקיוה מכוות ואחרים. שכנים משפחה, בני מקצוע, אנשי זה ובכלל נזקק, קטין אוזות על מיזע לו

 חקירה סמכויות ניתנו הסעז לפקיד הקטין. נתון בה הסיכון ומת הערכת ולשם והמשפחה הילד מצב העוכת לשם
 סוציאלי עובד אחות, )וופא, מקצוע אנשי או שכן או מהורה מידע לקבלת היחיז לרשות כניסה כמו ביותר, נרחבות
 מידע כל ולמסור הסעד פקיד עם פעולה לשתף חובה חלה נחקו כל על משפט. מבית באישוו צורן ללא וזאת ועוד(,
 "כבוז יסוד: "חוק כמו שונים, חוקים בין אינטוסים לאיזון להגיע עליו התעובותו ודרך בשיקוליו בקטין. הקשור
הילז. על הגנה וחוקי הילז לזכויות האמנה וחירותו", האדם

 אמצעי הפעלת לשקול יכול סעז פקיז והשגחה", טיפול הנועו: ל"חוק א()1ו סעיף פי על חירום: אמצעי הפעלת .2
 דעתו, שיקול פי על רשאי, הוא סכנה אותה את למנוע כזי מייזית. סכנה לקטין נשקפת כי סבור הוא אם חירום

ימים. שבוע של לתקופה עד הוויו ממשמוות הקטין הוצאת זה ובכלל חיוום, אמצעי להפעיל
 בבית הליכים ליזום הסעז פקיז בסמכות והשגחה", טיפול הנועו: ב"חוק 3 סעיף פי על המשפט: בבית הליכים ייזום .3

 ויש פעולה, משתפים ואינם להן מתנגזים הקכוין או ההורים אך טיפול דוכי קיימות כאשר לנוער, המשפט
 והמלצות תסקיר המשפט בית בפני הסעד פקיד יציג המשפטי בהליך הקטין. את לסכן כדי זו בהתנגדותם

טיפול. לתוכנית

הזונה חובות
החוזית כוזבת מותאמת



הדרכה הוכרת
החוזית לחבוה מותאמת

 בכל הקטין עם בקשו להיות עליו ביצועה. אחו מעקב לקיים הסעו פקיז על המשפט, בית החלטת משניתנה מעקב: .4
 בקשת פי על לשינוי, ניתנת המשפט בית יוי על שניתנה החלטה כל הקטין. משפחת עם וכן נמצא, הוא בו מקום
מטעמו. מי או הקטין או הסעד, פקיז

 מידע העברת החוק, הסבות התייעצות, למכורת בקהילה מקצוע איש כל של לשיוותו עומז הסעד פקיד התייעצות: .5
ומשפחתו. הילד לגבי הטיפול בתוכנית ושותפות

 תיקון העונשין, בחוק ד368 סעיף ליישום החוק מתוקף הפועלת הושמית הסמכות הוא הסעד פקיד הדיווח: חובת .6
 - וטיפוליות חינוכיות במסגוות עובז קכוינים, על אחואי מקצוע, איש ) אום כל מחייב החוק הויווח׳'. "חובת ,26

 עובד אחות, וופא, מקצוע: לאנשי מיוחד באופן מתייחס ו)ב(368 סעיף קטין. כלפי עבירות על הסעו לפקיד לוווח
 על נפגע הקטין כי לחשוד סביר יסוו להם יש במקצועם או בתפקיום עיסוקם שעקב וכדומה, חינוך עובד סוציאלי,

 שישה דינו - כן עושה שאינו ומי כן, על להם ולוווח למשטוה או סעד לפקיז לפנות עליהם עליו. האחואי יוי
מאסו. חוושי

 שתי עומוות בקכוין עביוה נעברה מקרוב זה כי לחשוב סביו יסוו שקיים כן על ויווח המקבל הסען פקין בפני
 בצירוף לוווח או וכו׳; הווים חקיות ילוים, חקיות לזמן הפלילי, החוק פי על לפעול המלצה בצירוף למשטוה לדווח ٠אפשוויות:
הדיווח. לגבי כלל לפעול שלא המלצה  זאת הדיווח, את להשהות או למשטוה, לדווח שלא אישור ד)ו([368 ]סעיף בחוק הקבועה הפטור מוועזת לבקש ٠
הקטין. על הגנה לצורך או טיפולי הלין מיצוי לשם
 המתייחסים המקצועיים השיקולים מכלול עיניו לנגד כאשו ההתעובות, תהלין את הסעז פקיז מוכז מעמזו בתוקף
 צעזים נקיטת תון אפשוי, שהדבו ככל משפחתו, בחיק הקטין לשיקום העדפה תינתן כלל בזוך קטין. לטובת

הקטין. של להגנתו הנדושים ואמצעים
 או המקומית ברשות סוציאלי לעובז השוטף הטיפול את להעביו הסעד פקיז ושאי הטיפול תוכנית שנבנתה לאחר
אחו. לאום

 ההלין של ההשלכות את יבחן הסעז פקיז והפוקליטות. המשטרה אחואית בקטין הפוגע כלפי הפלילי התהלין על
האחרים. משפחתו ובבני בו והכויפול הקטין על הפלילי

המפגר באדט לטיפול סער פקיץ
ו".969תשכ׳׳ט- במפגרים טיפול סעד: "חוק פי על סעד לפקיד הוווחה שו בידי שמונה סוציאלי עובד זהו

 עם באנשים המטפלים סעד פקידי 150כ- כיום פועלים המקומיות הרשויות של רווחה לשיוותי ובאגפים במחלקות
 ההתערבות תחומי זו. אוכלוסייה על להגן שנועזו החוקים להפעלת האחראים והם ובוגוים(, )קטינים שכלי פיגור
 וליקויים ופואי טיפול העזו קשה, הזנחה מיני, ניצול או התעללות לאלימות, חשו קיים שבהם מקרים הם: שלהם
 פיגוו עם לאנשים אפוכורופוסים במינוי אלה סעז פקידי מכופלים כן כמו האחואי. או ההווים בתפקוז וקשיים ניכוים
זין. לסדוי סעז פקיזי עם בשיתוף שכלי,



ז־ין לסדרי סז־٠ פקיד
 משפחתיים עניינים על המקנמית ברשות הוווחה אגף מטעם ומופקז הוווחה שר יזי על שנתמנה סוציאלי עובד

 ולהגיש חקירה לערוך משפט מבית בקשה שנתקבלה לאחו פועל דין לסדרי הסעד פקיד משפטי. להלין הקשווים
 ואייה הסזוי משמוות, בענייני וכן הגנה, צו הוצאת לאחו זוג בני בין אלימות אפוטוופסות, בענייני והכןלצות תסקיר
הגנה"(. צו ,1991 במשפחה אלימות למניעת ״חוק )ראו ההווים של וגירושין פויזה במקוי ילזים וביקווי

הסעד פקיד אל הפנייה אופן
 פקיד/ת בהשגת קושי של במקרה המקומית. בושות או בעיוייה חברתיים לשיוותים המחלקה עובז הינו הסעז פקיז
בושות. חברתיים לשיוותים המחלקה למנהל/ת לפנות אפשו סעז,
 לתחנת ו/או בעיוייה החיוום למוקד לפנות ניתן העבוזה, לשעות שמחוץ בשעות להיעשות חייבת הפנייה אם

תורן. סעז פקיד ולהשיג המקומית המשטוה
המחוזי הסעד פקיד אל פנייה
 המחוזי הסעז לפקיד הוווחה. משוד של המחוזית בלשכה מושבו ומקום הרווחה, משוז עובז הוא המחוזי הסעד פקיד
האים: במקוים ורק אן לפנות ניתן מקומית סעד פקיד/ת להשיג מצליחים לא אם ٠ המקומית בושות הסעז פקיד של הטיפול זון לגבי השגות יש כאשר ٠

י^דים חוקו
 שטום ילדים לחקוו שהוכשו סוציאלי עובז הוא והרווחה העבוזה במשרד לנוער המבחן בשיוות העובז ילדים חוקו
 הילזים חוקוי להן. עזים היו או הזנחה, ו/או נפשית או גופנית מינית, להתעללות בעצמם שחוו שנים, 14 להם מלאו

 דיני ל״תיקון 3ו- 2 )סעיפים חוקוים למינוי המייעצת הוועזה המלצת פי על המשפטים, שו ידי על לתפקידם מתמנים
"(.1955התשט״ו- ילזים(, )הגנת ראיות
 לבו תשומת את יפנה החקיוה על הממונה המשכווה איש המשטוה. איש פניית פי על תפקיזו את מבצע הילדים חוקר
 שייעשו פעולות - ועוד הצבעה שחזוו, זיהוי, מסדו רפואית, בדיקה - לחקירה הנחוצות לפעולות הילדים חוקר של

אלה. בפעולות להשתתף הילד ליכולת באשו להוואותיו בהתאם ובהשתתפותו, הילזים חוקו באישוו
 למנוע לחילופין או מוגנים בתנאים המשפכו בבית להעיד לו להושות מהילד, עזות לגבות ילזים חוקו של בסמכותו

לילד. המתייחסת אחות חקירה פעולת כל ולהתיו הפוגע, נגז הילז של העדתו את
 לגוום עלול המכה כי מערין הוא אם ילז של ההעדה הפסקת על המשפט בית בפני להמליץ הילזים חוקר של בסמכותו

 להליך נחוצים הם כאשר )גם זיהוי מסזר או ופואית בזיקה לפסול או לאשו בסמכותו כן כמו נפשי. נזק לילד
בילז. לפגוע עלולים כזה מסזר או כזו שבדיקה סבוו הוא אם המשפטי(

 בבית הילז של העדתו את התיו אם הילד. במקום יעיד הוא המשפט, בבית הילז של העזתו על הילזים חוקו אסו אם
 ועל החקיוה ממצאי על המשפט בבית מעיז הילזים חוקר מקרה בכל הילז. העזת בעת נוכח יהיה הוא המשפט,

הנחקו. הילד של זבריו ממהימנות התושמותו

הדרגה חוברת
החרדית לחברה סותאמת
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הדרכה חוברת
החוזית דזזבוזז כזזתאמת

 ליזי זו אחריות הועבוה 1984ב_ ישואל. משטרת בידי הייתה נועו ובני ילזים לחקיות האחריות 1984 לשנת עד
 העובזים של במומחיותם הכוה מתוך וכן הולם, ארגוני במבנה ילדים חקיות להסדיר כדי זאת לנועו, מבחן שירות

המבחן. בשיוותי הסוציאליים
 נוער. עובדי נקראים במשטוה הקטינים חוקוי ישואל. משטרת ביזי נשאוה ו8 גיל עז 14 מגיל נוער בני חקירת
 חשיבות קיימת הנחקר. האיווע על מיזע ממנו לקבל מנת על פעולה, לשיתוף הילד את להביא הילזים חוקו תפקיד
 5 לגיל מתחת ילדים החקיוה. בעת חשוב נתון הוא הנחקו הילז גיל האירוע. להתוחשות ביותר הקווב בזמן לחקיוה
 ולעתים פשוט, לא אתגר בפני ניצב החוקר יותו. מבוגרים ילדים כמו ועשיו ממצה תיאוו למסוו לווב מתקשים
 פלסטלינה ציורים, רגילות, בובות אנטומיות, בבובות שימוש שגרתיות: בלתי ויאיון בטכניקות משתמש הוא קוובות
וכדומה.

 הילד של התשובות כיוון על להשפיע בלי ההתעללות בחוויית הקשור מיזע הנחקר מהילז לקבל נדוש הילדים חוקו
 עם עובזים ואחרים סוציאליים עובזים וופאים, אחיות, גננות, מורים, כמו מקצוע שאנשי לכן הסיבה גם זאת הנחקו.

החקיוה. בתהליך פגיעה למנוע כדי איווע, אוזות על הילד את לחקוו שלא נזושים הילז
הן: הילדים חוקר ידי על הנחקרות העבירות (.214 עד 199 סעיפים )לפי זנות ועבירות (351 עז 345 סעיפים )לפי מין עבירות ٠  לבריאותו לדאוג מחיה, צווכי לו לספק החובה הפרת - העונשין לחוק 337 סעיף )לפי ילדו כלפי הווה של עביוה ٠
חיים סכנת ממנו ולמנוע  בקטין מינית או נפשית גופנית, והתעללות ב(368 סעיף )לפי חמווה חבלה או ממש של חבלה וגוימת קטין תקיפת ٠

ג(.368 סעיף )לפי
 גולדשכויין שמואל של בספרו קטינים". על בהגנה העוסקים "חוקים הפרק את ואו מעלה המוצגים הסעיפים לפיווכו
 .266-247 עמודים 2005 בקהילה הבריאות בשירותי והזנחה התעללות נפגעי נועו ובני ילזים איתוו - השתיקה את "לזבו
הפגיעה: לאירוע הקשורים היבטים לחמישה כלל בדון מתייחס הילזים חוקו

בילז? התעלל מי .1
הפגיעה( על העובדות לבירוו ספציפיות )שאלות קוה? מה .2
האירוע? התרחש היכן .3
האיווע? התוחש מתי .4
 בסוז(? העניין את לשמוו דרישה סחיטה, )איום, לקוובן התוקף בין הקשר נוצר איך .5

במשכווה. החקיוה על לממונה הממצאים את להעביר הילזים חוקו על החקיוה סיום עם
 מעזות העתק גם לו ימסוו הוא הסעז, פקיז דוישת פי על חקיותו. תוצאות את הסעז לפקיז ימסור הילזים חוקר
הסבר. דבוי יוסיף צורן יש ואם המוקלטת, העזות מן העתק לובות הילז,

 במיזת קוובות לעתים תלויה הילזים לחוקו פוטים לספק ילז של המוכנות ביותו. מווכבת עבוזה היא ילדים חקיות
 חשיפת מתוצאות והחשש הפחז מומת וכן החקיוה, בעת הנוצות באוויוה החוקו, מצז לה זוכה שהוא התמיכה
 מזבריו לפתע בו חוזו התעללות על שסיפו שילז המשפחה, בתוך התעללות של באיוועים במיוחד קווה, האיווע.
 ממנגנון כחלק האיווע, את להזחיק צורך וחש התעללות שחשף ילז של התופעה נפוצה כן כמו פעולה. לשתף ומפסיק



 מאוד חשוב לכן בשנית. כן על לחזור ומסובים בלבד אחת פעם המקוה על לספו המוכנים ילזים וישנם ההגנה.
 הדבוים את ולהביא החקיוה מהלך את לתעז גם שיוכל ומנוסה, מיומן ילדים חוקו ביזי ווק אן תנוהל שהחקירה

המשפט. בית בפני כואיה

■שואל קשטרת - נוער עיבד
 בחקירת הוא עיסוקו נוער. עבויינות מדוו יזי על נועו לעבודת הוסמן אשו החקיוות, במגזו משטוה איש זהו

(.14.1.05 האוצי, המטה לפקודת ו׳ סעיף לפי )הגזוה נועו עבויינות ומניעת פיקוח קכוינים,
 מיוחזת הכשוה שעבוו ושוכורים קצינים משרתים שבהן נועו יחיזות קיימות האוץ בוחבי המשטרה תחנות בכל

 עובדי נוער. לבני המתאימים מיוחדים פנימיים עבודה ונוהלי הנועו חוקי מכוח פועלים הנועו עובדי נוער. כעובדי
 של ילדים חוקוי ידי על החקיוה תיערך זה לגיל מתחת .14 להם שמלאו והזנחה התעללות נפגעי ילדים יחקוו נועו

לעיל(. )ואו והרווחה העבודה משוז
 שיקומית: היא האוריינטציה כאשו העביוה, ולנסיבות הקטין לאישיות ומותאמת חינוכית היא הנועו עובז של גישתו

הפלילי. מהמעגל להוציאו ושאיפה הילד בעתיז התמקזות
בקהילה. וכויפול חינון גוומי עם פעולה ובשיתוף מוסווה ברכב אזוחי, בלבוש פועלים הנועו עובזי
או חינוכית במסגות אינו שהקטין בזמן היום, בשעות האפשו ככל עבודתו את יעשה בחקירות העוסק נועו עובד

בגירים. נחקוים או עדים נוכחות ובלא נפרד חקיוות בחזר תעסוקתית,
 הממשלה במשרזי וחינון טיפול גורמי עם פעולה שיתוף ולפתח תפקודו את לשפו חותו במשטוה הנועו מערך

חוק. לפי המשטוה פועלת עמו והוווחה, העבודה במשרד לנוער המבחן שיוות עם ובמיוחז המקומיות, וברשויות
החוזית דיזבוה כזותאמת



ההרזית לחברהשתאמת הדרכה חוברת ■הזנתה התעללות נפגע■ ■לד■□ איתור

והמתה התעללות נפגעי ילדיס איתור
החרדית לחברה שתאמת הזרכה חובות


