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 לילזים סיחתים ולפיתוח לתיכנון ה״מותה
ומשפחותיהם בסיכון נועו ובני

1999 ٧מר

 וקע על בישואל. המנותק והנוער בסיכון הילזים לתופעת הציבווית המוזעות גבוה האחוונות בשנים

 ולמשפחותיהם, בסיכון נועו ובני לילזים שירותים ולפתח לתכנן שתפקיזה אשלים עמותת הוקמה זה

זו. מצוקה אוכלוסיית על הנמנים של ח״הם איכות את ולקזם הקיימים השירותים איכות את לשפר

 מצבם. על המתאימות לרשויות ובזווח בסיכון והנועו הילזים באיתוו הק״ם לקושי היטב מוזעים אנו
 זה קושי על להתגבר להם לס״ע מנת על החינון בתחום המקצוע לאנשי נועזה זו הזוכה חובות

 כלי, לשמש זו חובות בכוונת יש אולם בסיכון, בילז הנאות הטיפול מהו להציע מת״מוים אנו איו

בסיכון. ילזים על והזיווח האיתור של התהלין לאוון המקצוע אנשי את שילווה

להם. והסיוע בסיכון הילזים נושא לקיזום נוסף נזבן יהווה זו בחוברת שימוש כ׳ בטוחני

 בין העש״ה כל לאוון הפעולה שיתוף את במיוחז ולהזגיש במלאכה שעסקו אלה לכל להוזות בוצונ׳
 יוצאת היתה לא לס״ע, ונכונותם עזותם שללא החינון, ומשוז והרווחה העבוזה משוז אנשי

לאוו. זו חובות

בבוכה

ريم״) و

 ונמיר יוסי
מנכ״ל

د؛



ישראל מזינת
 החינון משח
הפזגוג׳ המינהל

התשנ״ט בא״ו ב׳

1999 באפויל 18

 ועמותת ׳שואל" ל״ג׳וינט משותף כפוו״קט בסיכון ילזים לאיתוו הזוכה חובות להפקת שלוחה הלבבית בוכת׳
והוווחה. העבוזה ומשוז הפזגוג׳ החינון־המיוהל משוז בשיתוף "אשלים"

 החינון לאוש׳ תס״ע החובות בקהילה. בסיכון ילזים של מוקזם לאיתוו מקיפה בפעולה מוובה חשיבות וואים אנו
מקצועי. ביו ותיאום מיוב׳ פעולה שיתוף תון ילזים עם העובזים

 מקצועית, בעבוזה הביאו אשו "אשלים" עמותת והמוביל- המניע לכת ובמיוחז במלאכה העושים לכל בוכות׳
 הילזים אוכלוסיית את להקטין ומקווית שגותית בלתי בזון יסייע זה מוזל הפוו״קט. להשלמת ואחואית מאומצת

החינון. מעוכת של הנוומטיב״ם הגזילה בתהליכי ולשלבם בסיכון

رق



 حآل٠وك
 ישראל מזינת

 תה והו" העבוזה משח
ונועו ילז שוות

התשנ״ט באלול ג'

1999 אוגוסט 15

 החינון למשרד "אשלים", לעמותת משותף כפוויקט בסיכון ילזים לאיתוו ההזוכה חובות בהפקת להשתתף שמחנו
והוווחה. העבוזה ומשח הפזגוג׳ המינהל

 בזי בסיכון הילזים את האפשו ככל מוקזם לאתו במלאכה העוסקים לכל תס״ע זו הזוכה חובות כ׳ מקווים אנו
סכנה. של למצב והפיכתו הסיכון התפתחות למנוע כז׳ המתאימות וההתעובות הטיפול מעוכות את להפעיל

 בעמותה אנוש משאבי תחום ואש לשעבו ז״ל בו נעמי לגב' ובפוט "אשלים״ לעמותת תוזתנו את להביע ווצים אנו
 לביא-קוצ׳יק ניוית לגב' ׳שואל, ב'ג'וינט בסיכון ילזים תחום ואש לשעבו כץ חנה לגב' הכוניע, הכח את שהיוותה

 ולשותפינו וליווי ב״עוץ מאמצים חסכה שלא הנועו לחוק הואשית הסעז פקיזת פבו- למוים החובות, כותבת
החינון. במשוז

 בינתחומית בינמשווית עבוזה משלבים "אשלים" עמותת מקזמת אותם נוספים ופוויקטים זאת שחובות סבווים אנו
בסיכון. הנועו ובני הילזים נושא עם בהתמוזזות הכוח׳ תנאי שהינה

והוווחה העבוזה- משת
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הקדמי.

 זו און מהזנחה. או מהתעללות סובלים ׳"ואל במזינת ובים לזים وضخم
 נוואה חבותית תופעה זוהי ההכוה. "ולי אל אותה להזחיק או ממנה להתעלם "ניתן ופעוסה "ולית תופעה

 מהילזים קטן אחוז וק בפועל, נועו. בני ושל צעיוים ילוים של בנפשותיהם עמוקות צלקות משאיוות שתוצאותיה
ולמשפחותיהם. להם מקצוע׳, לסיוע וזוכים לושויות מזווחים מאותוים, מהזנחה או מהתעללות הסובלים

 אחות, או זו במיזה חלק, לוקחים החבוה חלקי כל כ׳ נואה הילזים. איתוו על מקשה שתיקה קשו של עבה מסן
 עובזים משטוה, אנשי במעון, מטפלות מווים, משפחה, וופא׳ שכנים, קוובים, הווים, הזה: השתיקה בקשו

 האמונה של עועוו בה יש הבעיה, בקיום ההוזאה סיבות: מכמה נובעת השתיקה הנפש. בויאות ואנשי סוציאליים
 הגבוה לסיכון נתון הוא שבו המקום גם הוא - משפחתו - מכל מוגן להיות אמוו הילז שבו שהמקום הוווחת
 והגנה לילזים ואוהב חם יחס אוטומטי באופן כובטיחים אינם זם" ו״קשו ביולוגית שהווות לתפוס גם קשה ביותו.

 חוסו את המצוקה, את הסבל, את לואות קשה התעללות. של במצב ילז לואות קשה כן, על נוסף עליהם.
 של אפשו״ם הבלתי הח״ם תנאי את גם וואים אנו ובות פעמים המתפוקת. המשפחתית המסגות ואת האונים

 מצזנו מקצועיות ותגובה שהתייחסות חשים ואנו לגוולם, עזובים או מבוזזים וגשית, תמיכה ללא הנתונים ההווים,
ואינו. שלא עצמנו את לשכנע ׳ותו קל נוספת. פגיעה ובילזים בהם לפגוע עלולה

 חוואים יש והזנחתם. בילזים ההתעללות לנושא הישואלית החבוה של ביחסה חשוב מפנה חל האחוון בעשוו
 האיווע את חולים, לבית הכוה מחוסות 1988 באוקטובו שהגיעה מטבויה שלוש בת ולזה מוון, של במותה
 גום הוא משפחתו,. קווב מצז מתמשכת להתעללות נתונה ה״תה שמוון התבוו בבזיקה המפנה. את שמסמן
 הכוה, מחוסות ה״תה שבהם חוזשים חמישה לאחו נפטוה מוון בגופה. מיניות ופגיעות כוויות קשות, חבלות
 ועובזים התפתחותה במשן אותה שואו ואחיות וופאים שכניה, קווביה, היו איפה קשות: שאלות עווו ומותה

 או זאגה על למשטוה או הוווחה לושויות שיזווח אחז אזם לא אף נמצא לא ומזוע בשכונה, סוציאליים
לחולה וזשש

 מקוים להישנות הסיכוי את שתצמצם חוק הצעת ליזום כנסת וחבוי מקצוע אנשי המויצו אלה קשות שאלות
 אנשי ובהם מקצוע אנשי בשיתוף בכנסת, מיוחזת ועזה של מאומצת פעילות שנת בתום ,1989 בנובמבו זומים.

 הושמי: )ובשמו ישע" וחסוי בקטינים התעללות למניעת "החוק הובא אל"׳ ואגוזת הילז לשלום הלאומית המועצה
 שהתעללות חז-משמע׳ באופן בישואל נקבע לואשונה, בכנסת. סופי לאישוו העונשין"( לחוק 16 מם' ״תיקון
 מקוה בכל לכן, עמה. להשלים לחבוה שאסוו תופעה אלא פנימי משפחתי ענייו איננה המשפחה במסגות בילזים

 מקוה בכל לושויות, זיווח חובת מוטלת אזם כל שעל קבע, החוק להתעוב. החבוה על והזנחה התעללות של
 ובאנשי משפחתו בבני מזובו כאשו ׳ותו עוז חמורה זאת חובה בו. מתעללים הילז על שהאחואים חשז לו שיש

 לענישה צפוי כנזוש, כן על מזווח ואינו עליה שיוזע מ׳ או בילזים התעללות שק״מת שחושז מ׳ לפיכן, מקצוע.
למאסה ואפילו

رع





 מואים הנתונים אמנם ותזנחתם. בילזים התעללות לليا לתופעה הציבווית המונעות את ניכות במינה הגזיל החוק
 נבים למקוים עזים אנו עז״ן הנגלה. על הנסתו נב עז״ן אן הנווחה, לושויות הזיווחים בכמות ניכות על״ה שהלה

 אותנו וק שאילו קשים התעללות מקו׳ על מ״וחים התקשוות אמצעי והכחשה. התעלמות של עינ״ם, עצימת של
ולמשפחתו. לילז שנגומו והנזק הסבל את ולצמצם סיוע להגיש אפשו היה ׳ותו, מוקזם בשלב וזווחו

*

V

 יום-יום ולנים שפוגשים אלה אתם ולנים. עם יום-וומי בקשר הנמצאים מקצוע אנשי אליכם, מופנית הזאת החובות
 גזלים הזמן לאוון אותם וואים אתם במתנ״ם. אחו-הצהו״ם או מקצועית במסגות הספו, בבית בגן, במעון,

 או בתנועה במשחק, בציוו, במילים, זאת עושים הם וחוויותיהם. ח״הם על מספוים הם לכם וק ואולי ומתפתחים,
 איש או פסיכולוג, סוציאלי, עובז מכיוים אינם ווב, פ׳ על הילזים, אחוים. ואל עצמם אל וההתייחסות ההתנהגות נון
 בומז ולו לכם, מספוים הם ומצוקותיהם חוויותיהם את והזנחה. התעללות של בבעיות כנוכוחה שהוא מהקהילה אחו

 אישי קשו קושוים הם עמכם אליהם. הקוובים האנשים אתם כ׳ המומחים אתם הילזים עבוו לא-מוזע. באופן או
 תלו״ם הילזים אתם. אלה שיהיו להניח סביו למשפחתם, מחוץ למישהו קוובים להוגיש מצליחים הם ואם זמן, לאוון
 מצבם, את לשנות כני לפעול וביכולתכם עליהם שמעיק מה את לשמוע שלכם בנכונות שלכם, ההקשבה ביכולת בכם,

זאת. מח״בת כשהכנציאות במעס, ולו

*

 כני הזנחה, או התעללות חווים שהם לכם מאותתים הילזים שבאמצעותם השונים הסימנים את מתאות זו חובות
 לס״ע האיתוו, תהלין במשן אתכם ללוות מיועזת החובות המתאימים. לגוומים ולפנות מצוקתם את לזהות שתוכלו
 שבה בנון ולבחוו הסימנים, את וואים שאתם לאחו עושים מה להחליס לכם לעזוו שלכם, ההתלבטות בנקוזות

 בתון הן לושויות, הזיווח לאופן בנוגע להתייעץ ניתן מ׳ ועם לפנות, ניתן למי בחובות מפווס כן על נוסף להגיב. וצו׳
להן. מחוצה והן בהן עובזים שאתם המעוכות

 קשים, נושאים עם המפגש מפני חשש יש ומובנת. טבעית ותיעה יש ולקויאה. לעיון קל אינו זו בחובות הכלול החומו
הכנציאות. של האפל הצז עם

 בסיכון. ׳לנים לאיתוו ממש של עבוזה כלי שתשמש במטוה בה השימוש את שיקל באופן החובות את לעוון נסינו
בעבוזתכם. ויעילה מועילה אותה שתמצאו מקוים אנו

*
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٧י،ו 1UJX של הקשיים
?IPX ٦ו3י0 במ^בי ילדים

 לפגוש יכולים אנו - מטפלים או חינון אנשי הוראה, אנשי - מקצוע אנשי
 חובתנו הזנחה. או התעללות החווים ילזים חמונים, סיכון במצבי ילזים

וכלל. כלל פשוט מעשה אינו בסיכון ילז על זיווה אן לרשויות. עליהם לזווח והמשפטית המוסרית המקצועית,
 בני חיי ועל הילז ח" על גונל הנת השפעה להשפיע יכולה זו אחריות לקיחת אחריות. לקיחת משמעו הזיווח

 בנכונות לחלוטין בטוחים איננו רוב פי על וזאגה. התלבטות מעורר שהזבר הוא, וברור טבעי אן ולכן משפחתו,
 כן על נוסף מילזותנו. מאיימים זיכרונות בנו מעורר אפילו ואולי ומפחיר, מאיים ההתעללות נושא שלנו. החשזות

 או לעיסוק הסוציואקונומי, למעמז השפעה ויש בהם, לפגוע מעוניינים אנו שאיו ומקצועיים אישיים יחסים יש
 נואים שאנו למה בנוגע תגובתנו על ישפיעו ואחרים אלה גורמים חשים. שאנו הילז להורי קרבה לתחושת

 גורל על גם וכן הרווחה לרשויות לדווח החלטתנו על ישפיעו והם הילר, עם המגע כרי בתון מרגישים או
ומשפחתו. הילר

 את אף ולעתים הייאוש את הריקנות, את החררה, את לראות קשה סיכון. במצב ילר לפגוש וכואב קשה ככלל,
 להתרחש, בכלל יכולים כאלה קשים שרברים להאמין רוצים אנו ואין לראות רוצים אנו אין מבטא. שהוא התוקפנות

 או במעון בכיתה, - "אצלנו" מתרחשים הם כאשר כישלון הרגשת אפילו או אישית מצוקה חשים אנו ובווראי
 הילר, של גופו על הפזורים הכחולים המכות סימני שכל ולקוות העיניים את לרגע לעצום מעזיפים אנו במתנ״ס.

 והם שם, הם לפעמים לצערנו, אבל באמת. שם נמצאים אינם שראינו החריגות וההתנהגויות הרמזים האמירות,
לעזרתנו. הזקוק ילז עומר השקט, האחר, הצר שמן ומסמנים מצביעים

 ואילו להם, שיהיו רוצים שהיינו כוחות להורים לייחס נוטים אנו כי האמיתית, המציאות את רואים אנו אין לפעמים
 את נראה שלא כן, עלינו להשפיע יכולה המציאות של נכונה לא ראייה אלה. כוחות נעזרים ההורים במציאות,

 מתרחש שבאמת מה על מציאותית ולא זמיונית גרסה לפתח עלולים אנו הוריו. או הילד בו שנתונים הגזול הקושי
 לקבל ולילז לו לסייע נוכל לא ולכן בילז, בטיפול להורה שיש קשות מגבלות מול עין לעצום עלולים אנו עינינו. לנגר
 הצרכים את מזהים אינם ההורים הוריו. לבין הילד בין שמתרחש לתהלין הזומה תהלין כאן יש הנחוצה. העזרה את

 של המציאותיים הצרכים את להביו מצליחים לא אנחנו ואילו להם, להיענות מצליחים אינם או הילז של השונים
הילז. ושל ההורים



הזיווח: לעצם בנוגע מתלבטים עז״ן אנו הבעייתי, המצב את זיהינו אם גם אן
 לא הילז אם ומה לי? נזמה רק אולי נכון? לא שואית׳ מה אם )ומה שווא כזיוווו יתבזו שהזיווח חוששים אנו -

האמת?(. את סיפו
לתמיז. מבחינתנו, אותו, לאבז ובכן הילז, עם הקשו את לקלקל חוששים אנו -
משפחתו. עם הילז של הקשו את לקלקל חוששים אנו -
לושויות. שזיווח המקור ה״נו שאנו לו יתבזו אם כלפינו, ההווה של מתגובתו חוששים אנו -
אם ומה לתלונה? יתייחסו לא אם )וכזה הולם באופן במקוה שיספלו הוווחה ושויות על תמיז סומכים אנו איו -

התלונה?(. עקב יותז עוז הילז "פגע אם יקוה ומה זבו? להוכיח יצליחו לא
גמווה. באי-יזיעה נישאו ואז במקוה, הסיפול לתוצאות הנוגע המיזע את נקבל שלא חוששים אנו -
 )מהאחואים לפעולתנו גיבוי נקבל לא שמא או עובזים, אנו שבה במעוכת שלנו הזיווח יתקבל כיצז חוששים אנו -

שנקטנו. בצעזים לחבל ינסו אף ואולי עלינו(,

 והם לזווח, וצוננו על או לזווח יכולתנו על המשפיעים גוזמים כמה עוז יש האישיות וההתלבטויות החששות מלבז
ומשפחותיהם. הילזים עם המפגש עם ׳ותו טוב להתמוזז לנו לסייע יכולה אלה לגוומים מוזעות להלן. מפווטים



הסוציואקונומ׳: הוקע השפעת
 באופן נמון־ חבותי-כלכלן ממעמז ולאנשים גבוה חבותי-כלכל׳ ממעמז לאנשים מתייחסים מקצוע אנשי כ׳ נמצא
 "לקחת מתקשים מקצוע ואנשי מיוחז, קושי מעוווים "מכובזים" הנחשבים עיסוקים בעלי מתעללים הווים שונה.

 בהתעללות גבוה ממעמז הווה של חלקו את להכחיש אף או למזעו נוטים אנו אובייקטיביים. ולהיות מקצוע׳ מוחק"
 מזכיו שאול׳ שאזם, להאמין שלא נוטים אנו האוכלוסייה. שכבות בכל ק״מת זו לתופעה שהסביוות אף בהזנחה, או
חויג. כה מעשה עשה עצמנו, את לנו

 מן כוהווה ׳ותו להפסיז" מה לו "יש בהתעללות, שיואשם ׳ותו גבוה ממעמז שהווה להניח, יכולים מקצוע אנשי
 משאבים ׳ותו לושותו שכן גבוה, ממעמז הווה מפני חשש אפילו יש לעתים זו. הנחה פ׳ על ולפעול הנמון, המעמז
 להשפיע עלול הזבו שלנו. המקצועית באמינות לפגוע יכול והוא כלפיו, המופנה חשז עם להתמוזז וחבות״ם כספ״ם

ויטופל. יתקבל שהזיווח שלנו האמון כויזת על

האישי: ניסיוננו השפעת
 אמנם יכולים כאלה חוויות שחוו אנשים הזנחה. או התעללות של ׳לזות חוויות לו שהיו "תכן עצמו, המקצוע איש
 חוזה המקצוע לאיש לגוום עלול הזבו האחו הצז מן אן המקצועית, בעבוזתם ׳ותו וגישים להיות אחז מצז

 הילז גם והתגבות׳, זה את עבות׳ אני גם "אם לעצמו: לומו למשל, יכול הוא לפניו. העומז המקוה של והכחשה
בשלום". זה את לעבוו יוכל הזה

 פחז של תחושה אזהוה: סימני לכן יש וחוזה. בלבול לגוום עלולה בהתעללות המקצוע איש של קוזמת התנסות
 אזם עם לשוחח כזא׳ אלה כגון במקוים ובה. בעוצבזה שחוזוים קשים איש״ם וזיכוונות כזחשבות או גועל כזציף,
מקצועית. תמיכה ולקבל מיומן

המקצוע: איש של ההווות השפעת
 שהוגשות מפני מינית, או פיזית התעללות של מעשים למזעו עלול האישיים, בח״ו הווה גם שהוא מקצוע איש

בבוצבים עוכזז הווה כל להוגיש. לפעמים יכול הוא שאף הוגשות של הקצנה הם האלה המעשים את הבוניעים





 זלזול או גבולות לקבל סיווב ממושך, בכי התנהגות, בעיות כגון: קש״ם עם להתמוזז נזנש הוא שבהם נבים,
 כז׳ עצמו את לוסן כומש׳ צונן מוגיש וההווה וב, כעם מעוורת הילז התנהגות לפעמים ההווה. של בסמכותו

כובזה. או משפיל להיות שעלול משהו לו לוכוו שלא כז׳ או הילז, את להכות שלא
 הוא פיזי מגע שכן הכחשה, או הזחקה ההווה הכוקצוע איש אצל להיווצו עלולה מינית התעללות של בנושא גם

 משתעשעים אותם, ווחצים אותם, מלטפים ׳לויהם, את מחבקים הווים לילזיהם: הווים שביו בקשו חשוב מוכיב
 מנוומות חווגים שאינם כמעשים התעללות מעשי לפוש יכולים מקצוע-הווים אנשי וכזומה. בבוקו במיטה אתם

 פניצת בו שיש כועשח עשה אחו שהווה העובזה עם להתמוזז שלהם איש׳ קושי מתון אלה התנהגות
כוקובלים. גבולות

להם. להגיב לא ולכן הילז, מצז לאתותים זו בנוח פושנות לתת יכול מקצוע-הווה איש

 וכדאי ניתן כן על נוסף לקיומם. מוזע להיות היא זה בפרק שתוארו הקש״ם עם להתמוזז ביותר היעילה הזרן

 לעשותם ובכן בקש״ם, ולשיתוף ותמיכה להתייעצות קבוע פורום ל״סז ואף אישית, הזוכה של תהלין לקיים

 מישהו, במחשבותיו, אחרים לשתף יכולת בלי לבזו, כאלה קש״ם עם מתמוזז המקצוע כשאיש כוח. מקור

הכחשתו. מחיר את לשלם עלול הילז, כלל בזון
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גילית nppn י9לIHVX 1 סימני
הפרק: תזכן

האיתור: סימני א.

14 עמ' שנת״ם גיל עז ופעוטות תינוקות אצל

20 עמ' שש עז שנת״ם בני ילזים אצל ٠
׳2.1 עמי עשנה שתים עז שש בני ילזים אצל ٠
37 עמ' עשוה שמונה עז עשוה שתים בני נעוים אצל

44 עמ'

אתו ושיחה לילז הקשבה ואשונית:

הילז עם השיחה מהות

תגובה ב.

46 עמ' הילז עם בשיחה בסיסיים כללים

13)



X. האיתור סימני

□1שנתי الج زآ וטות٧זפ תיחקזת

הקדמה

 והזנחה להתעללות יותנ חשופים שנת״ם גיל עד ופעוטות ׳נוקות
האלה: מהסיבות ״-صر

 להם אין נוב פ׳ על זמן. של להשקעה ומחויבות תמיזית לב תשומת וזונשים תובעניים הם ופעוטות תינוקות .1
כלל. בזנן ע״פים הם לתינוקות הווים מקוטעת. ובים תינוקות של השינה ההווה, של הזמנים" ל״לוח העוכה

להוגיעו. מצליח ההווה כשאין ב״חוז וב, למתח לגוום יכול תינוק של הבכי .2
 שמשהו וחושבים קשה בתגובה לכן שמגיבים הווים ויש מקומטים הם יפים, אינם נולזו עתה שזה ובים תינוקות .3

שלהם. בתינוק תקין לא
 הווים יש מעט. נותנים אן הובה חושים הם ביותו. חבוות״ם אינם התינוקות הואשונים החוזשים 4-3ב- .4

כן. על תוזה הכות מקבלים הם כשאין הנתינה מעצם ליהנות שמתקשים
 נמצאים ופואיות מבעיות הטובלים תינוקות או במיוחז וגזנ״ם תינוקות חולניים, תינוקות הובה, שבוכים תינוקות .5

וגילים. תינוקות משל ׳ותו גזולים שלהם הצוכים מיוחזת. סיכון באוכלוסיית
 ותוקפנות. זעם התקפי מוזנות, בעקשנות, לעתים המתבטאות עצמאות של התנהגויות מפתחים פעוטות .6

ביותו. והסובלנ״ם המבינים להווים גם קשות כאלה התנהגויות
 מוכן שהפעוט לפני מתחיל לניקיון כשהחינון הוויהם. לביו פעוטות ביו למתח הגוומים אחז הוא לניקיון חינון .7

פשום. את מביו הוא ואיו ולעונש לביקוות חשוף הפעוט ההווה. אצל קשה לתחושה גוום הכישלון לכן,

האיתזו תהליי

 ובבני בו שלכם מתצפית הפעוט, או מהתינוק להתקבל יכולים התעללות של אפשוות על תתים1המא הסימנים
 ההווים מזבו׳ בנוכחותכם, המתגלה משפחתו בני עם שלו היומיומי מהקשו שלכם התנשמויות מתון משפחתו,

חשש. המעלה מיזע ליזיעתכם שהביאו שכנים או מקצוע מאנשי וכן לילז בנוגע
בגיל תינוקות האיתוו: בתהלין קויט׳ תפקיז ממלאת משפחתו בני עם הפעוט או התינוק של מהקשו התושמות
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 מובא כיצז כמו שאלות בהם. המטפל זמות עם או ההווה זמות עם חיוני לקשו אחו גיל מבכל ׳ותו זקוקים זה
 ביניהם. הקשו אופי על ובות אתכם ללמז יכולות מזה זה נפוזים הם וכיצז ההווה אותו מחזיק כיצז למעון, הילז
 היא אן כמעט, מילולית היא איו זה בגיל אשו הילז של המיוחזת לשפה ההווה מגיב כיצז לואות יש כן על נוסף

 ולזון אלו להבעות כויוחזת לב תשומת להקזיש יש פנים. הבעות או גוף מחוות תנועות, למשל וכוללת עשיוה,
 אחות. מחווה לכל או לחיון מגיב הוא וכיצז מצוקה לסימני או התינוק של לבכי מגיב הוא כיצז אליהן, מגיב שההווה

 או ׳ויזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף פעוט או תינוק לאתו ניתן שלפיו ביותו המשמעות׳ הסימן
 בני עם שלו בקשו חז ושינוי חויגה או מוזוה התנהגות הוא לכן הביטו׳ הוגש׳: במצבו זומטית החופה

 השונות בפעילויות להתנסות שלו ובמוכנות בגן או במשפחתון במעון, המקצוע אנשי ועם משפחתו
היום. במשן

לזכוו: חשוב
 אחז סימן מופיע אם אחז. סימן וק ולא לכן סימנים כמה כלל בזון ׳ואה להזנחה או להתעללות שנחשף ילז* ו.

בהמשן(. והזיווח, ההתייעצות הפוק: )ואו המתאימים הגוומים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, שמזאיג בלבז
 כוסימנים Yin )כאמוו, פעמ״ם חז- מסימנים ולא מסוים זמן לאוון שמופיעים מסימנים להתושם יש ווב פ׳ על .2

במיוחז(. מזאיגים לכם שנואים
 הזנחה. או התעללות עקב ולא שונות כוסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים ובים מחשיזים סימנים .3

 מתקשו מאושו, נואה הוא אן תמיז, בניקיונם מבהיקים שאינם בבגזים לבוש להיות יכול פעוט או תינוק לזוגמה,
 סובל אינו זה שילז להניח סביו בכוסגות. השונות מהפעילויות התלהבות ומגלה וילזים, מבוגוים עם היטב

החיצונית. הופעתו מלבז נוספים בסימנים מבחינים ה״נו שאז מפני כוהזנחה,
 שכלית מומה שונים, אווגנ״ם מקש״ם הסובלים ילזים אצל גם נצפים בהכושן המתואוים מהסימנים ניכו חלק .4

 אפילו והזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כ׳ )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית
׳ותו(. ובה במיזה

 אלה בגילים ׳לזים גם להתעללות. להיחשף יכולים כן, כל קטנים פעוט או שתינוק להאמין קשה ובים לאנשים .5
אתכם!!! להטעות בשנים צעיוים היותם לעובזת תתנו ואל להתעללות נחשפים

 בלשכה הסעז פקיז הכועון, מפקחת כמו המתאים, המקצוע איש עם להתייעץ מומלץ ספק של מקוה בכל .6
 בפוק: פיווט ביתו לקבל תוכלו נוספים פוטים להתקשו. תוכלו שאליו מקצוע׳ גוום כל או חבות״ם לשיוותים

החובות(. בסוף טלפונים ומספרי כתובות )ואו והזיווח ההתייעצות

נקבה(. וממין זכו )ממין הפעוט או התינוק גם נכלל ילז במונח *העוה:
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:2-0 בגילאי□ )סימפטזמים( איתור סימני
חיונית הופץה
גופני 1

ושכלית מוטווית התפתחות
yn! 'ادال

התנהגות
נז^פוותו □y הפלוט IX התינוק נ^ל הקנ^נו
yiypnn 'i □y המשפחה של הקשר

חילונית ה٧הופ

עצמה. על הוזות והתופעה מוחלפים אינם החיתולים וחוץ, כשאינו למסגות מגיע ٠
קבוע. באופן וע ויח מזיפים או מלוכלכים וגוף בגזים ٠
בקיץ(. מזי חם או בחווף מספיק חם )לא השנה לעונות מתאימים אינם הבגזים ٠
מוחלפים. אינם הבגזים ٠

I גופני

גופנית. סיבה לכן נכוצאה לא ובבזיקות בגילו, אחוים פעוסות או לתינוקות יחסית נמוכים גובה ו/או ממשקל סובל ٠
ופואיות. בזיקות או תוופות בזמן, חיסונים מקבל אינו ٠
 עזו׳ משקפיים, שמיעה, מכשיו׳ כמו )עזוים כלכליות מסיבות נובע זה ואיו לו הנחוצים ופוא״ם עזוים מקבל אינו ٠

וכזומה(. הליכה
שינה. הפועות ٠
תמיזית. ע״פות ٠
תמיזי. ועב ٠
במיוחז. וזות גפ״ם ٠
נפוחה. או גזולה בטן ٠
ואזמזמות. לחות קוות, וגל״ם או יז״ם כפות ٠
ונושו. זל זקיק, שעו ٠
העיניים. תחת שחווים עיגולים ٠
חיווו. עוו ٠
הקאות. ٠
שלשולים. ٠
תכופות. התקווויות ٠
 או באזישות נתקלת ההווה לב תשומת )הסבת שבוע סופי או חופשים אחו׳ המופיעה קשה חיתולים תפוחת ٠

נעשה(. לא זבו אן לספל, כוונה על בהצהוה

رح



 מתאים אינו לחבלה שניתן וההסבו החלקה, או נפילה יזי על להיגום יכלו שלא חבלה סימני ٠
וכזומה(. הול! לא 1עו או זוחל לא עוז )הילז הילז של המוסונית להתפתחותו

(.69 בעמוז איונ )ואה שונים החלמה בשלבי נמצאים שהם משמע שונים, בצבעים זם שטפי ٠

אינו לכן ההווה שנותן וההסבו הצוואו, באזוו חתכים או חבווות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠
סביו. נשמע

כוויות. סימני ٠
נשיכות. סימני ٠
בהקאות. המלווה סשטוש של סימנים ٠
שיעו. תלישת על להעיז העלולים קוחת סימני ٠

ושכלית ששרית התפתשת

 או שונים, אווגנ״ם ליקויים בגלל גם להופיע יכולים זה שבסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש העוה:
 התעללות שחווה בילז מזובו כאשו ווב פ׳ על הזנחה. או התעללות בגלל זווקא ולאו שונות התפתחות בעיות בגלל

 עובזים שאתם במסגות מומחה יועץ עם להתייעץ מומלץ אחוים. מתחומים בסימנים גם להבחין תוכלו הזנחה, או
ספק. של מקוה בכל בה,

עצמים. או פנים אחו׳ לעקוב נוסה אינו הילז ٠
בגילו. אחוים ילזים כמו קולות משמיע אינו ٠
אותו. הסובבים עם קשו וביציות בתנועה מאז פסיבי ٠
אחוים. ילזים כושל ׳ותו ופו״ם ששויויו ניכו ا
אווגנ׳ ליקוי בגלל הזבו איו כ׳ זומה אן בהליכה, או בזחילה או בעמיזה או בישיבה בעיות לו יש ٠
פיזיולוגית(. בעיה איו )כלומו, ٠
בעגלה או במיטה בשכיבה ובות שעות מבלה שהוא משום לתנועה הזזמנות לו שחסוה ניכו ٠
במיטה(. אווכה שה״ה על המעיזים למשל התקוחות סימני להיות יכולים לכן )הסימנים ٠

וגשי מפב

ומאו״ם. מפוחז נואה ٠
חויג. באופן עצבני ٠
כואושו. לא תמיז נואה ٠
מוזאג. נואה ٠
מבולבל. נואוז ٠
לכאב. או להנאה מגיב אינו ٠
הבעה. חסוות פניו ٠



כלל. מח״ך לא או וחוקות לעתים מח״ן ٠
מהזמן. ניכו חלק בעיניים זמעות ٠
חלושה. ונלונה כמו הנשמעת יללה מ״לל ٠
תסכול. מביע אינו ٠
לסביבתו. אזיש ٠
במיוחז. ושקס עצמו בתון מכונם ٠
משפחה. בן בנוכחות למשל, מסוים, אזם בנוכחות למתח נכנם ٠
המטפלת. עם גופני ממגע נותע או אחוים ילזים כמו נהנה אינו ٠

התנהגות

 מזזמנים בחפצים בועט או נושן, או בקיו, ואשו את זופק או עצמן על החוזוות חז-גוניות בתנועות מתנועע ٠
כאלה. התנהגויות כמה משלב או

לב. תשומת למשון שלא מנסה הוא כ׳ ונואה משינה, כשמתעווו קול משמיע אינו ٠
אחוים. מבוגוים של או הגננת של פיזית מקובה פחז מגלה ٠
הגן. או המעון של במוחב חופשית מתנועה נמנע ٠
בגזים. או חיתולים לו כשכוחליפים נותע ٠
ופתאומי(. בולט שינוי ויש פיזי מקשו נהנה בעבו אם במיוחז, לב לשים )יש חיבוק או ליטוף כמו גופני ממגע נותע ٠
אחוים. לילזים בולטת בתוקפנות מגיב ٠
וזמיז. מזון מחפש ٠
המין. באיבו׳ ולגעת אחוים ילזים להפשיט כונסה למשל, מיני, באופן מתנהג ٠
מיני(. לקשו סממנים בו שיש קשו ליזום או אינטיכ׳״ם, במקומות לגעת )כונסה המבוגו אל מיני באופן מתנהג ٠
אחוים. ילזים עם בכושחקיו מינ״ם מצבים כושחזו ٠
ביותו. מכונה נהנה שבעבו אף המשחק משעת נהנה אינו ٠
ולהבנתו. לגילו מתאימות הן שאיו מיניות או חויגות בוטות, במילים משתמש ٠

iwpjiהתינוק كاال ־ IX ו□٧הפ noun □y תו

 עבוזה מיום ומותש ע״ף לחזוו יכול הווה עצמה. על החוזות בהתנהגות כוזובו כאשו בעיקו לב לשים יש העוה:
 לאוון עצכוה על חוזות כשההתנהגות מתעלל. הווה שהוא בו נחשוז לא ועז״ן הילז, אל לב תשומת בחוטו ולנהוג

לזאגה. סיבה לנו יש זכון,

המשפחה. מחבו׳ אחז מפני ובווו מיוחז חשש חשש לגלות גם ויכול המשפחה בני עם ביחסיו חשש מגלה הילז ٠
כושפחתו. מבני אחז כלפי ובולטת חויגה צייתנות מגלה הילז ٠
ומפוחז. כ׳בוהל כשהוא הכושפחה כובני לאחז נצכוז הילז ٠

د



עין. קשו הילז □V יוצר אינו ההווה ٠
שלו. לקולות תגיב אינו או בקול איתו לתקשו נוטה אינו ההווה ٠
בוצוקה. או נוחות חוסו של סימנים מואה כשהילז מגיב אינו ההווה ٠
אצלו. תגובה לעווו לניסיונותיו אזיש ואף מיציוותיו או מציוויו התלהבות מואה אינו ההווה ٠
גנאי. בכינו" לילו פונה ההווה ا
 באחיזה בו אוחז מכני, באופן מהעגלה אותו מוציא בולטים: היענות בחוסו או וגישות בחוסו לילו מת״חס ההווה ٠

שלו. ההליכה בקצב להתחשב בלי במהיוות וצוען יזו את לוקח נעימה, לא
החיוביות. להתנהגויות מת״חס ואינו הילז של השליליות להתנהגויות כות״חס ההווה ٠
ומזלזל. מעליב באופן לאחיו או אחוים לילזים אותו משווה ההווה ٠

yiypnn וי אל ההזוי□ יחס

אתכם. מקשו נותע ההווה ٠
 טובה באוויוה נעשתה להיפגש שהצעתכם אף מגיע, ואינו לבוא מבטיח או אתכם מפגישות מתחמק ההווה ٠

אוהזת. ובגישה
 הילז התנהגות את תופס שהוא או שליליים בכזונחים לילן מת״חס שהוא מתושמים אתם ההווה עם בשיחה ٠

אותי"(. לעצבן כונסה הוא כ׳ בוכה "הילז כ׳ אומו )לכושל נגזו המכוון כמעשה
ניכשל. הילז של הופוא״ם לצוכים או גופניות-וגשיות לבעיות ההווים לב תשומת לעווו ניסיון ٠

ח^פיח באית שלא y٦٦n קבלת

 אחוות, בזוכים אלא תצפית באמצעות התקבל שלא נוסף למיזע גם מיוחזת לב בתשומת להתייחס יש
להלן: כמפווט

ההווים. ביו לאלימות עז הילז ٠
הילז. עם נכוצאים אינם כמעט ההווים ٠
צעיוים. אחים לובות מתאימים, שאינם שכווטפים עם מכוושכים זמן לפוק׳ מושאו הילז ٠
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n الال ד٧ ״נתיי□ גני ילזים
האיתור תהליו

 ומתון משפחתו ובבני בו שלכם מתצפית מהילן, להתקבל יכולים התעללות של אפשוות על המאותתים הסימנים
 מאנשי וכן לילז בנוגע ההווים מזבני בנוכחותכם, משפחתו בני עם הילז של היומיומי מהמפגש שלכם התנשמויות

חשש. המעלה מיזע ליזיעתכם שהביאו שכנים או מקצוע

 משפתו שלכם ההתנשמות על מבוססים יהיו הסימנים פחות, מפותחת שלו המילולית והשפה, יותנ צעיו שהילז ככל
ומציוויו. משחקו מאופן החיצונית, כ׳הופעתו מהתנהגותו, או ומחוות, פנים הבעות כמו מילולית הלא

 גופני קשו יש האם זה. עם זה מתקשוים בו, המטפלת הזמות או וההווה הילז שבו לאופן במיוחז, להתייחס יש
 מצוקה, לאותות מגיב הוא האם הילז, לאיתות׳ מת״חם הוא כיצז לשלום, ממנו נפוז ההווה האם לילז, ההווה ביו
בואו. על הילז של לשכוחה או לחיון כ׳גיב הוא כיצז או

בחוויותיו. אתכם לשתף יבחו אם ׳אמו, שהילז מזבוים וגם אלה מסימנים גם ללמוז תוכלו ׳ותו מבוגו ילז אצל

 זומטית החופה או ׳ויזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף ילז לאתר ניתן שלפיו ביותר המשמעות׳ הסימן
 נהנה שהוא בחוויות להתנסות שלו במוכנות חז ושינוי חויגה או מוזוה התנהגות הוא לכן הביטוי הרגשי: במצבו

חזשות. התנסויות מפני ובולטת פתאומית ותיעה או בעבר מהן
 שהגיע לפני חינוכיות מסגוות כמה כבר עבו שהילז לכם מתבוו אם זה: הוא אליו להתייחס שראוי נוסף סימן

 את מעביוים שהווים יש לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבו כן על מקבלים ואינכם שלכם למסגרת
 חשז בעקבות המקצוע אנשי אליהם שפנו לאחר אחות חינוכית למסגרת אחת חינוכית ממסגות ילדיהם

המקצוע. אנשי עם מהקשר להמנע ההורים מנסים זו בזון להתעללות.

.2

.3

: לזכוו חשוב
 אחז סימן מופיע אם אחז. סימן וק ולא לכן סימנים כמה כלל בזרן ׳ואה להזנחה או להתעללות שנחשף ילז .1

 בהמשן(. והזיווח, ההתייעצות הפוק: )ואו המתאימים הגוומים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, שמזאיג בלבז
 מסימנים yin )כאמוו, פעכו״ם חז- מסימנים ולא מסוים זמן לאוון שמופיעים מסימנים להתושם יש ווב פ׳ על

במיוחד(. מזאיגים לכם שנואים
 לזוגמה, הזנחה. או מהתעללות ולא שונות מסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים ובים כוחשיזים סימנים

 עם היטב מתקשו מאושו, נואה הוא אן תמיז, בניקיונם מבהיקים אינם בגזיו בוישול, לבוש להיות יכול ילז
 מפני מהזנחה, סובל אינו זה שילז להניח סביו במסגות. השונות מהפעילויות התלהבות וכוגלה וילזים, מבוגוים

החיצונית. הופעתו כ׳לבז נוספים בסימנים מבחינים ה״נו שאז
 שכלית מומה שונים, אווגנ״ם מליקויים הסובלים ילזים אצל גם נצפים בהמשן המתואוים הסימנים מן ניכו חלק

 ולהזנחה להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כ׳ )אף שונות התפתחות כובעיות או גבולית
׳ותו(. ובה בכ׳יזה אפילו

.4



 נחשפים אלה בגילים ילזים גם להתעללות. להיחשף יכול אובע או שלוש בן ון שילז להאמין קשה ובים לאנשים .5
אתכם!!! להטעות בשנים צעיוים היותם לעובזת תתנו ואל זאת, לתופעה

 פסיכולוגים או סוציאליים עובזים יועצים, כמו מתאימים מקצוע אנשי עם להתייעל מומלץ ספק של מקנה בכל .6
 לשיוותים בלשכה הסעז פקין עם או שפ״ן מזוין עם להתייעץ גם ניתן עובזים. אתם שבה למסגות הקשווים
החובות(. בגב טלפונים ומספו׳ כתובות )ואו חבות״ם.

:6-2 בגילאים )סימפטומים( איתור סימני

חיצונית הופצה
גזפני מצב

ולית מומווית התפתחות
ונבזי מצב

התנהנות
זמבזחק ציווים
מבזפחתז □y הילז בזל הקבזו
המקצוץ צנבזי □y המבזפחה בזל הקבזו

חילונית ה٧9הז

ומסווק. וחוץ כשאינו לכוסגות מגיע ٠
קבוע. באופן ע1 ויח מזיפים או מלוכלכים וגוף בגזים ٠
בקיץ(. מזי חם או בחווף מספיק חם )לא השנה לעונות מתאימים אינם הבגזים ٠
מוחלפים. אינם הבגזים ٠

גופני ב9מ

קיצוני. יתו כומשקל סובל או במיוחז וזה ٠
הולם. ופוא׳ טיפול מקבל אינו שהוא ונואה קוובות לעתים חולה ٠
כלכליות כזסיבות נובע זה ואיו לו הנחוצים ופוא״ם עזוים כזקבל אינו ٠

וכזוכזה(. הליכה עזו׳ משקפיים. שמיעה, מכשיו׳ כמו )עזוים
תמיזית. ע״פות ٠
העיניים. תחת שחווים עיגולים ٠
חיווו. עוו ٠
כווני. באופן תיאבון חסו או תכזיז, ועב ٠
מטופלים. אינם פצעים של זיהומים ٠
שבווות. ציפוונ״ם ٠
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(.69 עמוד )ואה שונים החלמה בשלבי נמאאים שהם משמע שונים, בצבעים זם שטפי או חבווות ٠

 אינו לכן ההווה שנותן וההסבו הצוואו, באזוו חתכים או חבווות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠
סביו. נשמע

כוויות. סימני ٠
נשיכות. סימני ٠
בהקאות. המלווה טשטוש של סימנים ٠
שיעו. תלישת על להעיז העלולים קוחת, סימני ٠
המין. באיבו׳ או בישבן גיוו׳ על או כאב על מתלונן ٠
בישיבה. או בהליכה קש״ם ٠

ושכלית מוסווית תתפתחות

 שכלית וכזה בגלל אווגנ״ם, ליקויים בגלל גם להופיע יכולים זה שבסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש העוה:
 שעובו בילז מזובו כאשו ווב פ׳ על הזנחה. או התעללות בגלל זווקא ולאו שונות, התפתחות בעיות בגלל או גבולית

 שאתם במסגות מומחה ٢יוע עם להתייעץ כוומלץ אחוים. מתחומים בסיכונים גם להבחין תוכלו הזנחה, או התעללות
ספק. של כזקוה בכל בה, עובזים

גילו. לבני בהשוואה זל מילים אוצו ובעל בזיבוו או בשפה קש״ם בעל ٠
גילו. בני של ההבנה לומת המתאימים הסבוים או הוואות מביו אינו ٠
מוכוות. לא ממשימות או מהתנסויות קיצוני באופן נותע ٠
גילו. מבני המצופה מוטווית בפעילות מתקשה ٠
נוקשה. גופו חופשיות, בחוסו מתנועע ٠

וגשי מעב

מאוים. או כופוחז נואה ٠
מתוח. נואה ٠
מבולבל. נואה ٠
מזוכא. או עצוב נואה ٠
מוזאג. נואה ٠
לסביבתו. אזיש נואה ٠
מווקן. מבטו ٠
עצכוו. בתון מכונם ٠
נכוון. עצכז׳ זימו׳ בעל ٠
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וכזומה. ؛ציוותיו על ציוויו, על קשה עצמית בביקוות עצמו, כלפי גנאי בכינו" מתבטא ٠
להנאה. מגיב אינו ٠
לכאב. מגיב אינו ٠
תסכול. מלהביע נמנע ٠
קוובות. לעיתים בוכה ٠

התנהגזת

תיאבון. מחוסו סובל לחילופין, או אחוים. מילוים מזון גונב אף או תמיז מזון מחפש ٠
חיבוק. או ליטוף כמו גופני ממגע נותע ٠
עין. קשו ׳וצו אינו ٠
אחוים. לילזים בולטת בתוקפנות מגיב ٠
גילו. בני אחוים ולזים כמו מצפון מפתח שאינו נואה ٠
עצמו. את לוסן מאוז מתקשה ٠
גבולות. בבזיקת תזיו עסוק ٠
מהמסגות. לקחתו שבא ממבוגו פחז מבטא ٠
מבוגוים. עם קשו ׳וצו אינו ٠
בהם(. להיעזו האפשוות על מואש מוותו )כאילו מבוגוים לעזות מלפנות נמנע ٠
מינית. התנהגות מחקה או ילזים מפשיט למשל, מיני, באופן מתנהג ٠
בגופו(. אינטימיים במקומות לגעת אתכם להוביל או לבגזיכם, מתחת לגעת )מנסה המבוגו אל מיני באופן מתנהג ٠
בגילו. לילזים ׳זועות הן שאיו מיניות או חויגות בוטות, במילים משתמש ٠
כפייתי. באופן מאונן ٠
מהם. נהנה שבעבו אף אחוים עם ממשחקים הנאה מואה אינו ٠
קוובות. לעתים בוכה ٠
תינוקי. באופן מתנהג ٠
ניקיון. הוגל׳ וכש שכבו אף מוטיב ٠
מזומנות. לעתים להיפצע נוטה - לתאונות מועז ٠
וכזומה(. "מכועו" שהוא "מפלצת", שהוא "וע", )שהוא גנאי מילות עצמו על אומו ٠
עושה. שהוא שגיאות על וב ٢בלח מגיב ٠
מהישגיו. וצון שביעות או גאווה מואה אינו ٠
משכנע. בלתי הסבו נותן או מתחכוק פיזית, לפגיעה בנוגע שאלות על לענות מסוב ٠
מופוזת. צייתנות מגלה ٠
אחוים. ילזים עם עימות של סוג לכל להיכנס פוחז ٠
וכזומה(. בזיקה לשם החולצה הווזת )חיסונים, ופואית כזעזוה קיצוני באופן פוחז ٠
כזחמז. לחיות מזיק ٠
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זחשחק ציווים

ציוו. מפני חשש מגלה או מלצ״ו נמנע ٠
בציוו. אחרות זמויות לעומת מאוז קטן עצמו את מצ״ו ٠
מאוז. אלימים או מינ״ם תכנים מצ״ו ٠
שלו. במשחק נבון או מתב״ש ٠
מזוכיסטי. או סזיסט׳ וכיוון אלימות של גוון עם לעתים במין, עוסקים הילז של המשחק תוכני ٠
זמיון. ממשחקי נמנע ٠

חשפו □y חייו שי הקשו

 עבוזה מיום ומותש ע״ף לחזוו יכול הווה עצמה. על החוזות בהתנהגות מזובו כאשו בעיקו לב לשים יש העוה:
 זמן, לאוון עצמה על חוזות כשההתנהגות כותעלל. הווה שהוא בו נחשוז לא ועז״ן לילז, לב תשומת בחוסו ולנהוג

לזאגה. סיבה לנו יש

המשפחה. מבני אחז מפני ובווו מיוחז וחשש המשפחה, בני עם ביחסיו חשש מגלה ٠
משפחתו. מבני אחז כלפי ובולכזת חויגה צייתנות מגלה ٠
מפוחז. או מבוהל כשהוא וזמשפחוז מבני לאחז נצמז ٠
 נשללו ההווים עם שעשיתם )בביווו החינוכית למסגות אותו מהמלווים להיפוז כשעליו פאניקה סימני מגלה ٠

אחוים(. חויגים שינויים או צפוי לא מוות או מחלה של וקע על אובזן תינוק, ליזת כמו במשפחה שינויים
חסות. ההווה על שפווש כמי חויג באופן ההווה את מחבק מטפל, מלטף, ٠
 ונענה ההווה, כלפי כעס מבטא הילז )למשל, כלשהם שליליים וגשות לבטא לילו מאפשוים אינם ההווים ا

עוינת(. בתגובה
שונות. משפחתיות בבעיות הילז את מאשים ההווה ٠
חבויו. ליז הילז את מב״ש ההווה ٠
משפחה. בן יזי על מושפל או מוקנט הילז ٠
 באישיותו חיוביים צוזים לזהות יכולת בלי וביקוות״ם שליליים במונחים אליו או הילז על מזבוים המשפחה בני ا

בהתנהגותו. או

yiypnn איש אי ההזוי□ יחס

משותף. במפגש ומוגיעה טובה אוויוה להשוות כשניסיתם גם אתכם מקשו מתחמקים ההווים ٠
בענייניהם. להתעוב שלא לכם וקוואים לפוטיותם בוטה בפלישה אתכם מאשימים ההווים ا
לילז. שקווה למה המוחלטת האחויות את לכם מעביוים ההווים ٠
נענה. אינו הילז של ופוא״ם לצוכים או וגשיות, גופניות, לבעיות ההווים לב תשומת את לעווו ניסיון ا
ומגוונים. ובים בנושאים אתכם ולהתעמת להתווכח נוטים ההווים ٠
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ת^פית ות٧בו X>L،J ٧מיד קבלת

 אחוות, בזוכים אלא תצפית באמצעות תתקבל שלא נוסף למיזע גם מיוחזת לב בתשומת להתייחס יש
להלן: כמפווט

 )כמו סביוים לא בעונשים תכופות לעתים הילז את להעניש נוסה שהמשפחה אחו ממקוו או מהילז לכם נודע ٠
 ולמנוע אוון זמן לפוק בבית אותו לבתק סגווים, במקומות אותו לכלוא ממושן, לזמן הילז עם לזבו להפסיק

חבותיות(. פעילויות ממנו
ביותו. וחוקות לעתים יחז, נמצאים וההווים הילז ٠
נשיקה(. ליטוף, )חיבוק, מההווה פיזי למגע זוכה אינו הילז ٠
ההווה. של והוגשית הפיזית אי-הזמינות עקב בחוויותיו ההווה את לשתף יכול אינו הילז ٠
משפחתיים. באיוועים משתתף אינו הילז ٠
הילז. בנוכחות זה אל זה באלימות מתנהגים ההווים ٠
ההווים. להתעובות מביאה אינה הילז כלפי האחים מצז אלימה התנהגות ٠
 עם ולזה של שינה מהם, אחז עם או ההווים עם ישן הילזים אחז )לזוג׳, תמיהה כזעוווים בבית השינה סזו׳ ٠

וכן'(. בוגו אח
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ווה,1٧ □٦ת1ע آ٧ الال בני ילזים
וו1ו7ה תריליו

 ומתון משפחתו ובבני בו שלכם מתצפית מהילז, להתקבל יכולים התעללות של אפשוות על המאותתים הסימנים
 מקצוע מאנשי וכן לילן בנוגע ההונים מזבני בנוכחותכם, משפחתו בני עם הילז של מהמפגש שלכם התנשמות

חשש. המעלה מיזע ליזיעתכם שהביאו שכנים או

 זנמטית החנפה או יריזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף ילז לאתן ניתן שלפיו ביותן המשמעות׳ הסימן
 שהוא בחוויות להתנסות שלו במוכנות חז ושינוי חניגה, או מוזנה התנהגות הוא, לכן הביטו׳ הנגש׳: במצבו

בכלל. ללימוזים בגישה חז ושינוי חזשים, נושאים ובלימוז חזשות בחוויות להתנסות או בעבר, מהן נהנה
 שהגיע לפני חינוכיות מסגרות כמה כבר עבנ שהילז לכם מתבנר אם זה: הוא אליו להתייחס שנאו׳ נוסף סימן

 את מעבינים שהונים יש לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבר כן על מקבלים ואינכם שלכם, למסגנת
 חשז בעקבות המקצוע אנשי אליהם שפנו לאחר אחרת חינוכית למסגרת אחת חינוכית ממסגרת ׳לזיהם

המקצוע. אנשי עם מהקשר להתחמק ההורים מנסים זו בזרן להתעללות.

: לזכור חשוב
 אחז סיכזן מופיע אם אחז. סימן וק ולא לכן סימנים כמה כלל בזנן יראה להזנחה, או להתעללות שנחשף ילז .1

בהכושן(. והזיווח, ההתייעצות הפנק: )נאו המתאימים הגורמים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, שמזאיג בלבז
 מסימנים חוץ )כאמור, ״ם1פעכ חז- מסימנים ולא מסוים זמן לאונן שמופיעים מסימנים להתנשם יש נוב פ׳ על .2

במיוחד(. כוזאיגים לכם שנראים
 לזוגכוה, הזנחה. או מהתעללות ולא שונות כוסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים ובים מחשיזים סימנים .3

 יכולים כאלה ילזים מוזנחים. ילזים בהכווו אינם הספו בבית נק״ם לא בבגזים או בנישול הלבושים ילזים
ולימוזית. חבותית כובחינה תקין באופן ולתפקז מאושרים, להיואות

 שכלית בורמה שונים, אווגנ״ם מליקויים הסובלים ילדים אצל גם נצפים בהמשן המתואוים הסימנים מן ניכו חלק .4
 ולהזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כ׳ )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית
׳ותו(. ובה במיזה אפילו

 פסיכולוגים או סוציאליים עובזים יועצים, כמו מתאימים מקצוע אנשי עם להתייעץ מומלץ ספק של מקנה בכל .5
 לשירותים בלשכה הסעז פקיז עם או שפ״ן מזוין עם להתייעץ גם ניתן עובזים. אתם שבה למסגות הקשווים
החוברת(. בגב טלפונים ומספו׳ כתובות )ואו חבות״ם.



ו:2-6 בגילאים )סימפטזבוים( איתזו סיבזני
חילונית ה٧9ריז

□פני 1
לימוזי ונזפב קזגניטיבית יכזלת
ادال' 1

ויוננהגזת
ומשווק פיווים
הילד אל ההווה של הקשו
ההווה □y הילד של הקשו
٧המקפו איש □y ההווה של הקשו

חיונית ה٧ריופ

ומםווק. ٢וחו כטאינו למסגות מגיע ٠
קבוע. באופן וע ויח מזיפים או מלוכלכים בגזים ٠
קיצוני. באופן בהופעתו מוושל ٠
השנה לעונות מתאימים אינם הבגזים ٠

(.٢בקי מזי חם או בחווף כ׳ספיק חם )לא

גופני 1

קיצוני. יתו ממשקל סובל או ביותו וזה ٠
הולם. ופואי כויפול מקבל אינו שהוא ונואה קוובות לעתים חולה ٠
 כלכליות מסיבות נובע זה ואין לו, הנחוצים ופואיים עזוים מקבל אינו ٠

וכזומה(. הליכה עזוי משקפיים, שמיעה, מכשיוי כמו )עזוים
תמיזית. עייפות ٠
חיווו. עוו ٠
העיניים. תחת שחווים עיגולים ٠
כווני. תיאבון חוסו או כווני, ועב ٠
מטופלים. אינם פצעים של זיהומים ٠
שבווות. ציפווניים ٠
 בשלבי נמצאים שהם משמע שונים, בצבעים זם שטפי או חבווות ٠

(.69 בעמוז איוו )ואה שונים החלמה

 הצוואה באזוו חתכים או חבווות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠
סביו. נשמע אינו לכן ההווה שנותן וההסבו





כוויות. סיכוני ٠
נשיכות. סימני ٠
בהקאות. המלווים טשטוש של סימנים ٠
בישיבה. או בהליכה קש״ם ٠
הכוין. באיבני או בישבן גינוי על או כאב על תלונות ٠

לישרי זמ^ב קוגניטירית ימלת

 קשב הפועות לכויזה, קש" של ביסו״ם גם להיות יכולים זה בסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש העוה:
ולהזנחה. להתעללות ביטוי זווקא ולאו אחוים אווגנ״ם ליקויים או גבולית שכלית נכוה וויכוז,

 מומלץ אחוים. מתחומים בסימנים גם להבחין תוכלו הזנחה, או התעללות שעובו בילז מזובו כאשו ווב פ׳ על
ספק. של מקנה בכל בה, עובזים שאתם במסגות כוומחה יועץ עם להתייעץ

הלימוז׳. במצב קיצונית להועה במיוחז לב לשים יש

בנווה. סיבה ללא בלימוזים, ופתאומית קיצונית היזוזוות ٠
ושוטף. מילולי בביטוי קושי ٠
ומסובב. סיבה של בסיסית בהבנה קושי ٠
מאווגן. ולא מבולבל החשיבה תהליך ٠
שמסופו(. סיפוו הכוווה, של )הסבוים שמיעתי מיזע של בעיבוז קושי ٠
קזימה. בתכנון קושי ٠
ולהפן(. השבוע בסוף שהוא חושב השבוע בתחילת לכוחו, היום ביו )מתבלבל פגוע הזמן חוש ٠
 קשב הפועות למיזה, ליקו" של מסיבות זה ואיו בגילו, המצופה לפי בסיסיות למיזה מיומנויות לוכוש מצליח אינו ٠

וכזוכוה. וויכוז
חזשות. משימות מביצוע או חזשים נושאים של מלמיזה ותיעה ٠
למיזה. קש" ואיו טובה יכולת לו כשיש גם נמוכים, בלמיזה ענ״ן או ללכווז מוטיבציה ٠

רגשי 1

מאוים. או מפוחז נואה ٠
מתוח. נואה ٠
מבולבל. נואה •
מזוכא. או עצוב נואה ٠
מוזאג. נואה ٠
לסביבתו. אזיש נבאה ٠
הבעה. חסו ٠
עצמו. בתון מכונס ٠

3ره



להנאה. מגיב אינו ٠
לכאב. מגיב אינו ٠
קוובות. לעתים בוכה ٠
תקווה. חוסו ונחושת מבטא ٠
וכנותה(. "מכועו" "מפלצת", כעל עצמו על )מזבו עצמי עון חוסו של תחושה מבטא ٠
שקוו". נעים ב״זבוים עצמו את מאשים ٠
עבוזותיו. את לקלקל או לקווע או לחבל נוטה מעבונותיו. מנוצה אינו ٠
למות. וצון מביע ٠
התאבנות. על מחשבות מביע או חושב ٠
בולטת. בצווה פסיבי ٠
ועוין. כעוס ٠
קשו(. ׳וצו ואינו עצמו בתון מכונם כחפנם, נואה ומתקשו, ׳ותו פתוח שהיה )ילז הוגש׳ במצבו קיצוני שינוי יש ٠

התנריסת
קיצוני. משמעת חוסו מגלה ٠
 מצפה כאילו בשלו מכנשין הוא כוקובל, אינו מסוים שמעשה לו כשהוסבו )גם גבולות של מתמנת בבניקה עסוק ٠

המבוגו(. תגובת את לבווק
זופן. יוצאת בצווה תוקפני ٠
ממנו. קטנים ולנים כלפי תוקפנות מגלה ٠
תכופים. נעם התקפי מופיעים ٠
אלימות. בכוקו׳ קוובות לעתים ומעווב לעיכחתים התמנות כל מחפש ٠
)וננלינם(. לומז הוא שבה המסגות של לוכוש ולהתנכל להוום נוטה ٠
לו. להניק העלולים חומוים שותה או אוכל למשל לעצמו, להניק נוטה ٠
התאבנות. ניסיונות עושה ٠
מבוגוים. עם מקשוים חשש מגלה ٠
עין. קשו ׳וצו אינו ٠
משכנע. בלתי הסבו נותן או מתחמק פינית, לפגיעה בנוגע שאלות על לענות מסוב ٠
בהם(. להיענו האפשוות על מואש מוותו )כאילו מבוגוים לענות מלפנות נמנע ٠
הספו. לבית לאחו נוסה ולחילופין, הלימונים, את שס״ם לאחו וב נמן ומתעכב הספו לבית לבוא מקדים ٠
הספו. מבית קוובות לעתים נענו ٠
וכנומה(. בניקה לשם החולצה הווות )חיסונים, ופואית מענוה קיצוני באופן פוחז ٠
התעמלות(. שיעוו׳ )כמו פינית בפעילות להשתתף מסוב ٠
וכנומה(. )במלתחה לכיתה חבביו בנוכחות בגזיו את להחליף מוכן אינו ٠
קוובות. לעתים בוכה ٠

رنت



תסכול. לשאת בולט קושי מבטא ٠
לגילו. תינוקי באופן מתנהג ٠
הוטבה. בנויות מופיעות ٠
אחוים. ילזים עם שלו בקשו "הקוובן" להיות נוטה ٠
טוב. לא ציון מקבל כאשו ומוגזם גזול חשש מבטא ٠
הזווש. חציוז בלי הספו לבית בא ٠
להיתפס(. ווצה שהוא חשים אתם )לעתים מזון מבקש או גונב ٠
בגילו. אחוים לילזים בהשוואה לקוי שלו שהמצפון נואה ٠
לגילו. מתאים שאינו מיני באופן כותנהג ٠
וילזים. מבוגוים מינית מפתה ٠
בגילו. לילו מתאים שאינו מיו נושאי על וב יזע מגלה ٠
כפייתי. באופן מאונן ٠
גסות. במילים משתמש ٠
לגלות. יכול שאינו מוזות על וומז ٠
זבו. של בסופו נותע אן אתכם, לשוחח או אליכם לפנות ווצה ٠
בוזז. הוא למעשה אבל חבוים חובה לו שיש מספו ٠
בווו. לא ממקוו וב כסף לו יש ٠
 כוהן, נהנה שקוזם שונות מפעילויות ליהנות פתאומי באופן מפסיק ٠

וכזומה. חוגים נועו, תנועת שח״ה, מוזיקה, שיעוו׳ כמו

pm ال״־

ציוו. מפני חשש מגלה או מלצ״ו נמנע ٠
בציוו. אחוות זמויות לעומת מאז קטן עצמו את מצ״ו ٠
מזוכיסטיים. או ״ם1םזיסכ תכנים עם מיניות סיטואציות מופיעות בציוויו ٠
צבעוניות. נעזוים שלו הציווים ٠
כומשחק. נמנע ٠
זמיון. ממשווק׳ נמנע או פוחז ٠
שלו. במשחק נבון או מתב״ש ٠

32)





ההזרה אל הילז יחם

« nn במצב לשינוי קל נמז כל וקולט ענני ההווה. לשלום קיצוני באופן inn.

חסות. ההווה על שפווש כמי חויג באופן ההווה את מחבק מטפל, מלטף, ٠
תנאי. בכל בעיניו חן למצוא או ההווה וצון את להשביע כונסה חויג, באופן צ״תן ٠
בפניו. להתבטא מעז ואינו מההווה מפוחז נואה ٠
ההווה. עם מזבו כשהוא עיניו את משפיל ٠

הילז אל ההזוה יחם

מעוכו. מפחית או הילז את כואשים ההווה ٠
 להשוות ונוטה וכזומה(, "אסון" "מפלצת", כ״וע", הילז את )וואה בילז בלבז השליליים הצזזים את וואה ההווה ٠

מזלזל. באופן לאחיו אותו
אחזה. אצלו המעוווים צחים או חיוביים צחים בילז לואות מתקשה ההווה ٠
מבטא. או אומו שהילז למה קשוב להיות מתקשה ההווה ٠
 החבות׳, מצבו הטפו, בבית הוגשתו כמו: מגוונים )בנושאים שליליות תחושות לבטא לילו מאפשו אינו ההווה ٠

להווה(. יחסו
עליו(. כועס ושוב בוכות מקובו הוא מכן לאחו ומיז עליו כועס הוא )למשל: עקבי לא באופן לילז מת״חס ההווה ٠
בוווים. וגבולות וחשות מציב אינו ההווה ٠
חילו. אל אויש ההווה ٠
אומו. שהילז מה כל כלפי מאוז ביקוות׳ ההווה ٠
ח״ם. הם שבה התובותית בסביבה גם חויגים שהם ואיסווים קשות הגבלות הילז על מטיל ההווה ٠
שונות. משפחתיות בבעיות חילו את מאשים ההווה ٠
 וב, זמן סגוו בחזו להישאו שליליות, מילים עצמו על לומו כמו: ומשפילים קשים עונשים הילז על כוטיל ההווה ٠

וכזומה. אותו קושו אתו, מזבו אינו ההווה
פיזי. באיום הילז על מא״ם ההווה ٠
אומנת"(. למשפחה אותן אעביו אני תמשין, "אם )כמו: בנטישה הילז על מא״ם ההווה ٠
 חוגים טיולים, כמו בהן, להשתתף ומסוגל ווצה כשהילז גם משפחתיות -Yin התנסויות לילו מאפשו אינו ההווה ٠

כלכלית.(. מסיבה זה )ואיו נועו ותנועת
לחבוים. לצאת לילן מאפשו ואינו לבית חבוים של כניסה מאפשו אינו ההווה ٠
אחוים. ילזים בנוכחות ילוו את ומשפיל הספו לבית מגיע ההווה ٠

3رث



yiypnn איש אל ו־יהווה יחס

הילד. של בקש״ם לזון מסוב אך מגיע או לפגישות, בא אינו ההווה ٠
באחויותו. אינה הילז של החריגה שהתנהגותו בכן המסגות את להאשים ונוטה לפגישות בא ההווה ٠
 של הלימודית בהתקזמותו התמקזות זונש והוא הילז ולח" הפוט״ם לח״ו לחווו בניסיון אתכם מאשים ההווה ٠

בלבז. הילז
נענה. אינו הילז של ופוא״ם לצוכים או וגשיות גופניות, לבעיות ההווים לב תשומת את לעווו ניסיון ٠

ת^פיח נאמדות שלא ٧מיד קבלה

 אחוות, בווכים אלא תצפית באכוצעות התקבל שלא נוסף למיזע גם מיוחות לב בתשוכות להתייחס יש
להלן: כמפווט

ביותו. וחוקות לעתים יחז נמצאים וההווה הילז ا
נשיקה(. ליטוף, )חיבוק, מההווה פיזי למגע זוכה אינו הילז ٠
ההווה. של והוגשית הפיזית אי-הזמינות עקב בחוויותיו ההווה את לשתף יכול אינו הילז ٠
במשפחה. אחו חבו או ההווים ביוזמת משפחתיים באיוועים משתתף אינו הילו ٠
הילז. בנוכחות זה אל זה באלימות מתנהגים ההורים ٠
ההווים. להתעובות מביאה אינה הילז כלפי האחים מצז אלימה הוננהגות ٠
לשוטט. או מהבית להיעזו מובוז הילז ٠
בלעזיהם. או חבוים עם נטושים במקומות לישון נוהג הילז ٠
גזול(. אח עם או מהם, אחד עם או ההווים עם ישנים )ילזים תכויהה מעוווים בבית השינה סזו׳ ٠
(.12 ה- בן בנה את ווחצת אם )למשל, לעזוה הזקוק בגיל הם כשאין גם הילזים את רוחצים ההווים ٠

אחות. תמווה בעבור או שכו תמוות בעבוזה מועסק הילז ٠
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ןה ששנה ד٧ יוה שתים בני נים
ו^^יתזו תהליך

 ומתון משפחתו ובבני בו "לכם מתצפית מהנעו, לתתקבל יכולים התעללות "ל אפשוות על המאותתים הסימנים
 מקצוע מאנשי וכן לנענ בנוגע ההווים מזבו׳ בנוכחותכם, משפחתו בני עם הנעו של מהמפגש שלכם התושמות

חשש. המעלה מיזע ליזיעתכם שהביאו שכנים או

 זומטית החופה או ׳ויזה הוא להזנחה או להתעללות שנחשף נעו לאתו ניתן שלפיו ביותו המשמעות׳ הסימן
 ושינוי חזשים נושאים ללמוז שלו במוכנות חז שינוי חויגה, או מוזוה התנהגות הוא לכן הביטו׳ הוגש׳: במצבו

בכלל. ללימוזים בגישה חז

 שהגיע לפני חינוכיות מסגוות כמה כבו עבר שהנעו לכם כותבור אם זה: הוא אליו להתייחס שואו׳ נוסף סימן
 את מעביוים שהווים יש לבכם. לתשומת זאת קחו משכנע, הסבו כן על מקבלים ואינכם שלכם, למסגות

 חשז בעקבות הכוקצוע אנשי אליהם שפנו לאחו אחות חינוכית למסגות אחת חינוכית ממסגות ׳לזיהם
הכוקצוע. אנשי עם מהקשו להתחמק ההווים מנסים זו בזון להתעללות.

חשובלזכוו:

 אחז סימן מופיע אם אחז. סימן וק ולא לכן סימנים כמה כלל בזון ׳ואה להזנחה, או להתעללות שנחשף נעו .1
בהמשן(. והזיווח, ההתייעצות הפרק: )ואו המתאימים הגוומים עם התייעצות לשקול תוכלו אתכם, שמזאיג בלבז

 מסימנים Yin )כאמוו, פעמ״ם חז- מסימנים ולא מסוים זמן לאוון שמופיעים מסימנים להתושם יש ווב פ׳ על .2
במיוווז(. מזאיגים לכם שנואים

 לזוגמה, הזנחה. או מהתעללות ולא שונות מסיבות ולהיגום לחלוטין, תמימים להיות יכולים ובים מחשיזים סימנים .3
 או אופנתית במגמה המזובו בפועל ואילו קשה, פיזית כהזנחה בטעות להתפוש עלול ומרושל כווזנח לבוש

איפוו. או לבוש מנהגי על הגיל קבוצת של בהשפעה

 שכלית מומה שונים, אווגנ״ם מליקויים הסובלים נעוים אצל גם נצפים בהמשן המוזואוים הסימנים מן ניכו חלק .4
 ולהזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם נעוים גם כ׳ )אף שונות התפתחות מבעיות או גבולית
׳ותו(. ובה במיזה אפילו

 פסיכולוגים או סוציאליים עובזים יועצים, כמו מתאימים מקצוע אנשי עם ٢להת״ע ٢מומל ספק של מקוה בכל .5
 לשיוותים בלשכה הסעז פקיז עם או שפ"׳ מזוין עם ٢להת״ע גם ניתן עובזים. אתם שבה למסגות הקשווים
החובות(. בגב טלפונים ומספרי כתובות )ואו חבות״ם.



ו:8ו-2 בגילאים )סימפםזמים( איתור סימני
חיונית פלה1ה

גופני מפב
לימוזי ונזפב קוגניסיבית יכולת
ادال' 1

התנהגות
pnuni פיונים

הנלו ^ל ההווה יחס
ההווה ^ל הנ^ו יחס
٧הם^פו <>'ال *ל ההווה יחס

חילונית ה٧הופ

 אלא חד-פעמ׳ באיווע מזובו שלא לב לשים יש העוה:
 וסגנון אופנה של השפעה יש זה בגיל כומושן. בתהלין

 כוזובו שאיו להתושם יש הגיל. קבוצת של מקובל לבוש
 מוושלת או מוזנחת בהופעה אלא אופנתית בהופעה

חויג. באופן

קיצוני. באופן בהופעתו מוושל ٠
מאון. יווז איש׳ ניקיון ٠
מלוכלן. בביגוז מגיע ٠

גופני 1

קיצוני. יתו ממשקל סובל או ביותו וזה ٠
תמיזית. ע״פות ٠
העיניים. תחת שחווים עיגולים כוופיעים ٠
חיווו. עוו ٠
כווני. תיאבון חוסו או כווני ועב ٠
 שהם משמע שונים, בצבעים זם שטפי או חבווות ٠

(.69 בע״מ איוו )ואה שונים החלמה בשלבי נמצאים

 חתכים או חבווות נפוחה, או פצועה שפה כמו פציעות ٠
סביו. נשמע אינו לכן שנותן וההסבו הצוואו, באזוו
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הישבן. או איבו׳'המין ؛אזור י1או^גיו ؛؛ב : י.

. ........
הישבן. או המין איבו׳ מאזוו צפוי ולא פתאומי זימום ٠
בגוף. נוחות לא תחושות או בטן כאבי ואש, כאבי על תלונות ٠
בנות. אצל - וטחוחווות בחילות ٠

לימזדי 1ומצ קוגניטיבית יכולת

 הפועות למיזה, קש" של ביטויים גם להיות יכולים זה בסעיף מהסימנים ניכו שחלק בחשבון להביא יש העוה:
ולהזנחה. להתעללות ביטוי זווקא ולאו אחוים אווגנ״ם ליקויים או גבולית שכלית ומה וויכוז, קשב

 מומלץ אחוים. מתחומים בסימנים גם להבחין תוכלו הזנחה, או התעללות שעובו בנעו מזובו כאשו ווב פ׳ על
ספק. של מקוה בכל בה, עובזים שאתם במסגות כוומחה יועץ עם להתייעץ

הלימוז׳. במצב קיצונית להרעה במיוחז לב לשים יש

אף בלימוזים הענ״ן בומת או ללמוז במוטיבציה ׳ויזה ٠
מאווגן. ולא מבולבל החשיבה תהלין ٠
שוטף. מילולי בביטוי קושי ٠
קזימה. בתכנון קושי ٠
חלקי. זיכוון לאובזן סימנים ٠

yn! י ادلعا
בולט. ביטחון חוסו ٠
הוגש׳. במצב קיצוני שינוי ٠
מאוים. או מפוחז נואה ٠
מתוח. נואה ٠
מבולבל. נואה ٠
עצמו. בתון מכונס ٠
מזוכא. או עצוב נואה ٠
מוואג. נואה ٠
לסביבתו. אזיש נואה ٠
אונים. חוסו או תקווה חוסו של תחושה מבטא ٠
עצמי. עון חוסו של תחושה מבטא ٠

טובה. יכולת שק״מת



שלו. החולשה לנקוזות או החוזק לנקוזות מודעות חוסו מואה ٠
שקווים. ועי□ זבוים על אחויות ולוקח עצמו את מאשים ٠
איש״ם. מהישגים ונמיז׳ וצון שביעות חוסו מביע ٠
אותה. לבסל נוסה או הישגים על חיובית תגובה לקבל מתקשה ٠
למות. וצו, מביע ٠
בולטת. בצווה פסיבי ٠
ועוין. כעוס ٠
הבוח. במצב קיצוניים שינויים ٠
טובים. לא לציונים בפאניקה מגיב ٠

התני.גות
קיצוני. משמעת חוסו מגלה ٠
 מצפה כאילו בשלו ממשין הוא מקובל, אינו מסוים שכועשה לו כשהוסבו )גם גבולות של כותמזת בבזיקה עסוק ٠

שוהה(. שבה המסגות כללי את או הכובוגו תגובת את לבווק
תכופות. לעתים להיעזו או הספו לבית להקדים או לאחו נוטה ٠
הסתיימו. שהלימוזים אחו׳ וב זמן הספו בבית להשתהות נוטה ٠
סמכות. דמויות עם חויפים עימותים ׳וצו ٠
)ונוליזם(. ציבוו׳ וכוש להויסת נט״ה זעם, התקפי בעצמו: ולשלוט עצמו את לוסן כותקשה ٠
וכזומה(. נמוכים לציונים שעשה, לטעויות המוות, )לזוישות שונים למצבים פוופווציה ובחוסו בקיצוניות מגיב ٠
קטנים. בילזים מתעלל ٠
בחיות. מתעלל ٠
אחוים. עם שלו בקשו "הקוובן" להיות נוטה ٠
להיתפס(. ווצה שהוא חשים אתם )לעתים מזון מבקש או גונב ٠
כפייתי. באופן כספים גונב ٠
בווו. אינו שמקוום גזולים 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 מבוגוים זמויות מינית מפתה ٠
. שלו המיניות עם לו נוח שלא סימנים מואה ٠
לו. שקוה קשו, משהו על וומז או כותב ٠
גופני. ממגע נותע או חושש ٠
ופואית. מעזוה קיצוני באופן נבתע ٠
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מיניים. או מאוז אלימים תכנים של ונשנים חוזנים ביטויים עם ציונים מצ״ו ٠
מזוכיסטיים. או טזיטט״ם תכנים עם ציווים מצ״ו ٠

ההורה אל ו٧הנ יחס

נוחו. במצב לשינו׳ קל ומז כל וקולט ענני ההווה. לשלום קיצוני באופן חוז ٠
חסות. ההווה על שפווש כמי ההווה את מחבק מטפל, מלטף, ٠
תנאי. בכל בעיניו חן למצוא או ההווה וצון את להשביע מנטה חריג, באופן צ״תן ٠
בפניו. להתבטא מעז ואינו מההווה מפוחז נואה ٠
ממנו. מתעלם או ההווה מנוכחות נמנע ٠

הנ^ו אל ההווה יהס

מעוכו. מפחית או הנעו את מאשים ההווה ٠
 להשוות ונוטה וכזומה(, "מפלצת", כ״וע", הנעו את )וואה הנעו של בלבז השליליים הצזזים את וואה ההווה ٠

מזלזל. באופן לאחיו אותו
אצלו. אהזה המעוווים צזזים או חיוביים צזזים בנעו לואות מתקשה ההווה ٠
מבטא. או אומו שהנעו למה קשוב להיות מתקשה ההווה ٠
עליו. כועס ושוב בוכות אליו מקובו הוא מכן לאחו ומיז עליו כועס הוא עקבי. לא באופן לנעו מת״חם ההווה ٠
בוווים. וגבולות זוישות מציב אינו ההווה ٠
הנעו. אל אזיש ההווה ٠
אומו. שהנעו מה כל כלפי מאוז ביקוות׳ ההווה ٠
ח״ם. הם שבה התובותית בסביבה גם חויגים שהם ואיסווים חמווות הגבלות הנעו על מטיל ההווה ٠
וב. זמן סגוו בחזו להישאו שליליות, מילים עצמו על לומו ככזו: ומשפילים קשים עונשים הנעו על מטיל ההווה ٠
אתו. מזבו אינו ההווה ٠
פיזי. באיום הנעו על מא״ם ההווה ٠
מהבית"(. אותן אגוש אני תמשין "אם )כמו: בנטישה הנעו על מא״ם ההווה ٠
 חוגים טיולים, כמו בהן, להשתתף ומסוגל ווצה כשהנעו גם כושפחתיות חוץ- התנסויות לנעו מאפשו אינו ההווה ٠

המשפחה(. חיה שבה התובותית בסביבה מקובל )וכשהזבו נועו ותנועת
לחבוים. לצאת לנעו מאפשו ואינו לבית חבוים של כניסה מאפשו אינו ההווה ٠
הנעו. של החבוים כלפי מאז ביקוות׳ ההווה ٠
לצוה. נקלע כשהוא הנעו לצז עומז אינו ההווה ٠
בבית. או הספו בבית חבויו לפני הנעו את מב״ש ההווה ٠
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הילז. בפני באלימות זה אל זה מתנהגים ההווים ٠
בשבילו. טוב מה בזיוק ٧יוז שהוא חוזות בטענה ולימוזית חבותית מבחינה הילז את "מנהל" ההווה ٠

٧היו איש אל ההזוי□ יהס
הנעו. של בקש״ם לזון מטוב אן מגיע או לפגישות בא אינו ההווה ٠
באחויותו. אינה הנעו של החויגה שהתנהגותו בכן המסגות את להאשים ונוטה לפגישות בא ההווה ٠
 בהתקזמותו התמקזות זווש והוא הנעו, ולח" הפוט״ם לח״ו לחזוו בניסיון המסגות את מאשים ההווה ٠

בלבז. הנעו של הלימוזית
הנעו. של לחינוכו והיחיזה המלאה באחויות לשאת לכם ןווא7 ההווה ٠
ניכשל. הנעו של ופוא״ם לצוכים או גופניות לבעיות ההווים לב תשומת את לעווו ניסיון ٠

ה^פיה באמין שלא ٧מיד קבלה

 אלא תצפית באמצעות התקבל שלא נוסף למיזע גם מיוחזת לב בתשומת להתייחם יש
להלן: ככופווט אחוות, בזוכים

יחז. להיות ממעטים וההווים הנעו ٠
ליטוף(. )חיבוק, וה1מהה פיזי לכוגע זוכה אינו הנעו ٠
ההווה. של והוגשית הפיזית אי-הזמינות עקב בחוויותיו ההווה את לשתף יכול אינו הנעו ٠
משפחתיים. באיוועים משתתף אינו הנעו ٠
מהבית. להיעזו מובה הנעו ٠
לשוטט. נוהג הנעו ٠
הגזול(. האח במיטת או ההווים במיטת ישנה )נעוה שאלות מעוווים בבית השינה הוגלו ٠
הנעו. את לרחוץ נוהג ההווים אחז ٠
חבוים. בלי או חבוים עם נטושים במקומות לישון נוהג הנעו ٠

ه



ראשונית: תשכה .1
-

היין oy העןויור■ מהות

 ותובעניים. קשים והקהילה החינון במערכות היומיומיים העבוזה "
 שנחשף בילז להבחין קשה וההרגל, העבודה ٢לח בשל לעתים,

 לכך זרושים למצבו. בנוגע משרד שהוא המהוססים באיתותים מבחינים אנו ואיו להזנחה, או להתעללות
 תמיר לא הצער, למרבה לו. לעזור כדי משהו לעשות ונכונות הילז של המסרים את לקלוט רצון רבה, רגישות

 ההזזמנויות וברגשותיהם. בסבלם אותנו לשתף כז׳ קשר ליצור מנסים להזנחה או להתעללות שנחשפו ילדים
 מאוד קשים שתכניה שיחה כזו, שיחה לנהל יש כיצז לזעת ויש נזירות, לכן, הן, הנושא על הילז עם לשוחח

למספר. קשים ושבעתיים לשומע,
 את לכם לספר לילזים לעזור כז׳ ולהקשבה לשיחה המומלצת לזרן הנוגעות הצעות תינתנה זה בפרק

 באמצעות מילולי, לא ובאופן מילולי באופן זה מידע לכם להעביר יכולים ילזים חווים. שהם הקשים האירועים
שלהם. הסיפור את מספר גופם ולעתים אחרים, ילזים עם התנהגותם

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

זאגה. או חשז על
 הילז שזרככם אליו הקרובים האנשים אתם זה ועם פסיכולוג׳, טיפול בילז מטפלים אינכם לזכור: יש ועוז

 בעלת היא לו תקשיבו שבו והאופן שלו המצוקה לקריאת שלכם ההיענות שלו. המצוקה אותות את משגר
 לכם לס״ע שאמורים עזר כללי במספר אתכם מצ״זים אנו וברגישות. בתבונה לעשותה ויש עצומה, משמעות

הילז. עם בשיחה
 שלכם המקצוע׳ בצוות מיומן באזם או הסעד בפקיז להיעזר תוכלו ולתמיכה, ٧ל״עו תזזקקו כאשר זכרו!

סוציאליים(. עובזים או פסיכולוגים )יועצים, בקהילה מקצוע באנשי או





הילד □y מעיוזה בסיסיים כללי□

גוניים. קשעים היו - ואשזן כלל

 לשמוע ולנסות ואש בכובז לכן להתייחס מאוז כזא׳ התעללות, קיום על ומז רק אם או במפווש הילז אמו אם
 מבית או מהגן אותו לקחת שבאים שמוטפית או לשמוטף למשל למישהו, ללכת ווצה לא כשילז אומו. הילז מה

 זבוים מיני כל ל׳ "עושה שהוא מישהו על אומו כשהוא או אותי"; מעצבן "הוא מבוגו על אומו כשילז הספו;
 יש אן פגיעה מקו׳ על מעיזות אינן כאלה התבטאויות לווב, מתכוון. הוא למה הילז עם לבוו לנטות יש מצחיקים",

שכאלה. מקוים על מעיזות אכן אלה שהתבטאויות

בוחנות. לילז התייחסו - שני כלל

 "תכן וציניים", "לא או מעט מבולבלים נשמעים שזבויו או סתם", "סתם, למשל, ואומו מזבויו בו חוזו הילז אם גם
 הילז לזבו׳ להתייחס יש תמיז לכן, להתעללות, בנוגע משקוים שילזים נזיו ככלל, שונות. מסיבות נובעים שהזבוים
 בכלל התעללות לתאו הזווש המילים אוצו לו איו עזיין הצעיו גילו מפאת כ׳ מבולבל שהילז "תכן בוצינות.

 שאותו האזם על להגן כז׳ אותם שסיפוו לאחו הזבוים את להכחיש גם נוטים צעיוים ילזים בפוט. מינית והתעללות
 בגלל פוטים לבלבל יכולים גם ׳לזים ממנו. מפחזים שהם משום או המתעלל( גם להיות יכול )וזה אוהבים הם

חוו. שאותו האיווע של הקשה השפעתו

מתאינזת. יאחיוה DXI - שלישי כלל

 האפשו ככל הסמון שיחה מועז על להקפיז יש הפועות. ללא הילז, עם וגועה לשיחה מתאימים ומקום זמן לפנות יש
 לילז הנותנת מתאימה אוויוה ליצוו להשתזל עליכם ככלל, מצבו. על משהו אמו או מצבו על הילז ומז שבו לזמן
בכם. ולהאמין בכם לבטוח יכול שהוא ההוגשה את

תמיכה. תנו - י٧ובי כלל

 לנסות יש לו. לעזוו שלכם ביכולת ביטחונכם ואת תמיכתכם את צוין הוא ומבוהל. פגוע חוז, להיות יכול הילז
 על אותו ולשבח שקוה, למה אחוא׳ או אשם הוא שאיו לילז להבהיו יש העת. כל בילז ותומכים וגועים ולהישאו

כן. לעשות מצזו נבון זה ושהיה לכם לספו שבחו כן
 ויש בהם, אתכם ולשתף שקווים זבוים על לשוחח קשה זה כמה עז לו לומו ניתן וגשותיו. את לילז לשקף יש

לכם. וסיפו אתכם שיתף הוא הקושי שלמוות כן על אותו לחזק
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תלחש. >x שוחחו, - חיי כלל

 בפני הפנטים על יחזור לא שטילז ומוטב חקיוה המחייבים מקוים יש פוטים. ממנו לקבל בזי הילז על תלחצו אל
 לנסות כני לשוחח עליכם מהילז. הנתונים מוב את לאסוף תפקיזכם זה ואיו חוקנים אינכם אנשים. מזי יותז

לפעול. אין להחליט שתוכלו כז׳ מספיק ולספו לזבנ לילז לאפשו כני ולהבין,
 הילז את ולשאול לנסות יש "לא". או "כן" של תשובות כוהילו המזמינות מגונות משאלות האפשנ ככל להיכונע יש

 מתכוון" אתה "למה כן"? על ל׳ לספו "תוכל כמו: שאלות ׳ותו. ומפווט ננחב תיאונ המזמינות "פתוחות" שאלות
באלה. וכיוצא "איפה"? "אין"?, כמו: הנחבה המזמינות שאלה ומילות

לזבו. לילז ולאפשנ אווכה מילולית מתגובה להימנע שאפשנ כמה עז להקפיז יש
 הילז בפי מילים לשים שלא להקפיז יש אן לן..." שקשה שומע "אני הילז: זבו׳ את לשקף לנסות ניתן ככלל,
אמו. לא שהוא זבוים ולומו

לילד. חשקה *ל ל^זלם - שישי כלל

 תצטוכו כ׳ ו״תכן מוחלט, בסוז הסיפוו את לשמוו להבטיח יכולים שאינכם לו להסביו תוכלו מתאים הילז גיל אם
לו. לעזוו ינצו הם שגם סוציאלי עובז עם או משטוה איש עם לשוחח

 לעמוז תוכלו שלא זבוים לומו לכם לגוום ועלולה לוחצת הסיטואציה לק״ם. באפשוותכם שאיו זבוים תבטיחו אל
אותו. הסובבים כלפי חש שהילז האמון וחוסו הפגיעות תחושות את להחויף עלולים ואלה בהמשן, בהם

הנחופה. ריאיכפוו־ח^ירי nx לילד חט שביעי- כלל

 עם בהמשן. הטיפול להתקזמות בנוגע אותם ולעזכן בעניינם הטיפול שלבי מהם ו לספ וצו׳ 9-6 בגיל לילזים
 או שחושש לילז מיוחזת. זאגה בהם שמעווו האיווע בחשיפת משהו יש אם לבזוק חשוב ומעלה 10 בגיל ילזים
 שיכול מה כל לילז ספוו ככלל, ביותו. הכזס״ע באופן לפעול זון על אתו יחשוב הסעז שפקיז להבטיח יש זואג,
הלא-נוזע. עם ולהתמוזז להביו לו לס״ע

וגזעים. להישאו أ0ل - שי כלל

 על כוכועת השפעה ישפיעו הילז אל שלכם התגובות אותו. לשמוע וכזוכנים ווצים שאתם לילז להבהיו חשוב
 או וכזומה, "תכן" לא "זה לא", "הו, כמו - מילוליות )תגובות זעזוע של או הלם של חזקות תגובות התנהגותו.

 שאצו הילז את "לנעול" עלולות וכזומה( העיניים כיסוי ופחז, תזהכ׳ה של פנים הבעות כמו, כ׳ילוליות לא תגובות
 ואכפתיות כנה זאגה הפגינו להפן, ענ״ן, חסוי או אזישים להיואות צויכים אינכם לחשפו. וניסה קשה סוז בתוכו

.۴לח או חוזה לא אופן בשום אן

הילד. שפת תx כבדז - תשיעי כלל

להיותע שלא נסו וההזנחה. ההתעללות לתיאוו בה משתמש שהילז בשפה השיחה במהלן להשתמש חשוב

 رع



 או שפתו את לתקן און החברתיות. הנורמות את או גילו את תואמת ולא מאוז בוטה היא אם גם שלו מהשפה
 במציאות השפה שזוהי או מהמתעלל אותם ששמע מאור "תכן מקובלות, לא במילים משתמש שהוא לו לרמוז

לבו. על אשר את ולספר לזבו לו תס״ע שלו הביטו׳ אופן את וקבלתכם אהזתכם בה. ח׳ שהוא העגומה

תמיכה. קביו בבסך. הכול יתשש־ו אל - מאוז ומשוב שיוי٧ כלל

 ובתהלין לזיווח הקורם בתהלין להישחק עלול אחרים מקצוע אנשי של וסיוע ליווי ללא לבז הפועל מקצוע איש
 הילר עבור תמיכה מקור משמשים שאתם כשם קשות. תחושות ואף חששות מעוור מרריש, התהלין עצמו. הריווח

 ככל בעבורה(. מנוסה עמית או סוציאלי עובר או חינוכי ٧יוע )פסיכולוג, מקצוע׳ מגורם לתמיכה תזזקקו אתם גם
לילז. הנזושת התמיכה את לתת יותר ובה בקלות תוכלו ׳ותו, מוקרם תמיכה שתקבלו

4رث



והד״ח ההתיי^؛זת תהליך



זהדיזזח ההתיי^זת
דק:9ה זכו ת

50עכו' מבוא ו.

ההת״עצות: .2

50 עכו' הון לגיל במסגוות לעובזים א. 52 עכו' הספו בבית למעי□ ב. ٠ 53 עכו' הספו בבית למנהלים ג. ٠ 53 עכו' אחוים מקצוע לאנשי ז. ٠ 54 עמ' מקצוע איש שאינו ומי מקצוע איש אחו, אום לכל ה. ٠

ותשובות: שאלות - הזיווח חובת .3 54 עמ' הזיווח כוהות א. ٠ 57 עכו' ומשפחתו הילז על הזיווח השפעות ב. ٠ 57 עכו' המקצוע איש על הזיווח השפעות ג. ٠

59 עמי המזווח של נפוצות זאגות ז.

د



.מבזא

 כז׳ נועז קטין, של להזנחה או להתעללות בנוגע ׳זיעה על או חשז על לנשויות יווה
 הואשונית מטנתם לטיפולם. המקוה את ולהעביו במצב הוווחה גורמי את לענב

 לילז ממש של בהגנה צונן יש אם הילז. שלום על מיז ולהגן ההתעללות להפסקת לגזום היא הוווחה גוזמי של
 פקיז יזאג במקביל, לכן. כותאימים שנמצאו לקוובים או אומנת למשפחה חינום, לכזוכז הילז יצא ההווה, מפני

 המקנה אם בשיקומה, ומסייעים במשפחה הכזטפלים הגווכזים את להפעיל הוווחה, שינות׳ נציג שהוא הסעז
נספחים(. שבפוק המונחים בכזילון הסעז פקיז מהו על פיזוט )ואה זאת מאפשו

 לא או לפעול למשטוה להמליץ הסמכות לו יש למשטוה. בזיווח ח״ב להתעללות חשז על לו שזווח סעז פקיז
 שיוכל כז׳ כלשהי. המלצה למשטוה להמליץ עליו מקוה בכל טיפוליים. צעזים של הפעלתם את לאפשו כז׳ לפעול

 הסעז. פקיז של המלצתו את מקבלת המשטוה ווב פ׳ על כוזובו. שבו מהמקוה התושמות לקבל עליו להמליץ,
למשטוה. זיווה מחובת אותו שתפטוו כויוחזת פטוו לוועזת לפנות ושות יש הסעז לפקיז

 שני וכמה כמה אחת ועל מהבית, הילז הוצאת ההווה, כואסו שכן, המשפחה לשיקום בוווה העזפה תמיז יש
 נוספת, פעם שנענש כמי להוגיש עלול נפגע שכבו הילז לחלוטין. המשפחה את לפוק עלולים יחז, גם הזבוים

 אין אם להתעללות. שהביאו הקש״ם נפתוים לא ולמעשה ההווים אחז את ממושן לזמן לאבז עלולה המשפחה
הילז. ׳וגן וכן הפליליים ההליכים ולכזיצו׳ הפוגע להוחקת יפעלו משפוזתו, בחיק הילז את לשקם זון

זת^٧٦ההתי .2
 המעמסה כל את לשאת יתקשה אחז מקצוע איש ועזינה. מווכבת סוג״ה היא ילזים והזנחת התעללות בסיסי: כלל
 ׳ותו טובה הצלחה המבטיח לתמיכה מקוו הם ושיתוף, התייעצות המקצוע, אנשי של מתואמת עבוזה כתפיו. על

האיווע. עם בהתמוזזות

X. הוו: לגיל גמסגוות דים1ו٧ל

 של או המעון של לכזפקחת לפנות יש לכן, בקשו ספק לכם שיש או כזיזית היא שהסכנה התושמתם לא אם ו.
 לפקיז ולזווח להתקשו יש ההתייעצות לאחו שלכם. החשז או החשש על לה ולזווח אתה להתייעץ כז׳ הגן

להונעוב. האם וישקול לנהוג כיצז הנחיות לכם "תן הסעז פקיז הסעז.
לזווח תוכלי המקצועית, בעבוזתן ולפגוע אותן לחשוף עלול שהזיווח מוגישה ואת פוט׳ בגן גננת את אם .2
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 להוכיח זון לן תהיה ולא במקוה, יעיל טיפול למנוע עלול כזה שזיווח לזעת חשוב זה, עם אנונימי. באופן
זהותן. את לחשוף שלא ולבקש סעז פקיז עם ٢להת״ע ניתן חוק. פ׳ על זיווחת שאמנם

 לזווח גם מומלץ לכנשטוה. או הטעז לפקיז בהקזם לזווח יש מינית, בסכנה נמצא שהילז התושכותם אם .3
המקנה. עם בהתמוזזות בהמשן, לכם שיט״ע כני אחוא׳, תפקיז לבעל או למפקח

 הנושא. את עמו לבונ ואיו ההווה עם קשו ליצוו איו משפחתו, בני יזי על בילז בהתעללות חשו של מקוה בכל .4
 לאם שמטפות גננת הילנ. בהזנחת או בילז בהתעללות ההווה מהאשמת כ׳וחלט באופן להימנע יש כן כמו

 היא וכן ההווה, מצז ולחץ וב כעם לספוג עלול שהוא משום הילז את לסכן עלולה התעללות, על סיפו שבנה
 האזם הוא הסעז פקין המקוה. את ١יחקו בכן המיומן ולנים שחוקו באפשוות תקנה ללא לפגוע עלולה

החשו. על ההווים עם לשוחח כני המשפחה עם פגישה לקביעת האחוא׳
 נוכחים והישאוו לשיחה ובטוח שלו לכנקום לזאוג כוי הכל עשו הילז. עם לשוחח ׳צטון הסעז שפקיו "תכן .5

 שהיא משום ואשוניות שאלות הילז את לשאול מהגננת יבקש הסעז שפקיז אפשוות יש בילו. לתמון כני
 פקיז יוכל בשיחה ׳ותו נינוח כנוגיש כשהילו וק החקיוה. את לשבש עלול הוא זוה כנמות לו. המוכות הומות
הילז. עם השיחה את לנהל להמשין לבנו, הסעז,

 להתקשו תהססו אל פנייתכם, למוות והזנחה להתעללות סיכון של במצב להיות מוסיף שהילז התושמתם אם .6
עליו. הממונה עם לזבו לבקש תוכלו זעתכם את מניחה אינה תשובתו אם חששכם, על ולזווח הסעז לפקיז

ספו: בבית לנזזרים ב.

 ולהתייעץ הספו בית של החינוכי ליועץ לפנות יש ספק, לכם שיש או כניזית בסכנה כנזובו שלא התושמתם אם .1
 ש״אסף מיזע המיזע. איסוף ווכי את עמו יחז ולשקול הסעז פקיז עם הצונן לפי להתייעץ היועץ באחויות עמו.

 יועץ בו שאיו ספו בבית היועץ. אצל ׳ווכז מחנן או פסיכולוג הספו, בית אחות - הספו בית צוות באמצעות
כניזע. לאסוף כיצז אתו ולהתייעץ הסעז לפקיז להתקשו יש

 החשז על הסעז לפקיז ׳שינות האפשו׳, בהקזם לזווח יש התעללות, חווה שהילז לחשוב סביו יםוז כשיש .2
 הזיווח ועל המקוה על הספו בית מנהל את גם ל״זע יש לנקוט. שיש לצעזים בנוגע הבהוות ממנו ולקבל
הסעז. לפקיז

 הסעז לפקיז לזווח וגם המשטוה את לזמן ניתן הילז, על בהגנה מינית בהתעובות צונן כשיש חיוום במקנה .3
בילז(. לפגוע ומא״ם החינוכית למסגות מגיע האב אם )למשל,

 הנושא. את עמו לבנו ואיו ההווה עם קשו ליצוו איו משפחתו בני יזי על בילז להתעללות חשז של מקנה בכל .4
 שילזו להווה שמספו מווה הילז. בהזנחת או בילז בהתעללות מהאשמתו מוחלט באופן להימנע יש כן כמו

 לפגוע עלול המונה וכן ההווה, מצד וב כעם לספוג עלול שהוא כושום הילז את לסכן עלול התעללות על זיווח
 לקביעת המתאים האזם הוא הסעז פקיז הכנקוה. את ׳חקוו בכן המיומן ולנים שחוקו באפשוות תקנה ללא

שלכם. החשש על ההווים עם לשוחח כני המשפחה עם פגישה
 המחנן השתתפות של האפשוות את הסעז פקיז ועם הספו בית פסיכולוג או סוציאלי עובז יועץ, עם לשקול יש .5

 קשה וגע זהו החינוכית. המעוכת עם אמון יחסי על לשמוו כני המשפחה עם במפגש אחו תפקיז בעל או
אל למשפחה. מובית' תמיכה לתת יש שווא. כחשז ׳תבוו שהחשז וביו יאומת שהחשז ביו המשפחה, עבוו

رثة



 גם מחייו חשוב וחלק הילז של המחנכים עצמכם וואים שאתם למשפחה הבהיוו שיפוטיים. או נוזפים תהיו
בהמשן.

 להתקשו תהססו אל פנייתכם, למוות והזנחה להתעללות סיכון של במצב להיות מוסיף שהילז התושמתם אם .6
עליו. הממונה עם לזבו לבקש תוכלו זעתכם את מניחה אינה תשובתו אם חששכם. על ולזווח הסעז לפקיז

ספו: בבית למנהלים ل.

 הספו בית של החינוכי ליועץ לפנות אותו להנחות יש להתעללות, חשז על המווים אחז יזי על לכם זווח כאשו .1
 האפשו מיזת לפי מהין יהיה שהתהלין לזאוג יש נעשה. לא הזבו אם הסעז לפקיז הזיחח המשן את ולהבטיח

 מעקב לעוון יש מיז. לזווח יש כלשהי בסכנה נמצא היל! או חמוו האיווע אם יומיים(. או מיום ׳ותו ׳און )שלא
הזיווח. נעשה שאכן

 מעקב לצוון הזיחח, לאחו הספו בית ׳תאוגן כיצז שיחליט בין־מקצוע׳ צוות לגבש יש החינוכי היועץ עם בשיתוף .2
הכיתה. ומחנן סוציאלי עובז או חינוכי יועץ פסיכולוג, לכלול יכול זה צוות הולם. וטיפול

 התלמיזים, אצל ובהלה לחץ של תגובה ומעווו הספו בית אוכלוסיית לכלל נוזע ההתעללות שמקוה במקוה .3
 כוקצוע׳ ביו- צוות כן לצוון יקים הוא אלה. קבוצות של לצוכים להגיב הספו בית מנהל על ההווים, או המווים

 והוא התעללות(, של בתחום מומחה שפ"׳ מזוין סעז, פקיז פסיכולוג, סוציאלי, עובז יועץ, מפקח, בו לשתף )וצו׳
 של היעז אוכלוסיות מהן להחליט יש כזאת בהיוועצות לבצעה. והזוכים מטוותיה הנחוצה, ההתעובות בענ״ן יזון

 ההווים עם ישוחח מ׳ )למשל, המעוובים השונים המקצוע אנשי של ה״חוזית תוומתם תהיה ומה ההתעובות
וכזומה(. וכיצז המווים של בצוכים יטפל מ׳ התלמיזים, עם ישוחח כוי ואין,

 טית1אוטוכ כתגובה מניעה תוכנית להפעיל איו מניעה. תוכנית להפעיל הצוון מתעווו פגיעה של גילוי בעקבות .4
 בית של הטיפולי הצוות עם להפעלתן, המתאים העיתוי ואת המניעה תוכניות של התכנים את לבחון יש לאיווע.
החובות(. בסוף למצוא ניתן קשו ליציות )פוטים התעללות בכוניעת המתמחה שפ"׳ מזוין עם וכן הספו

אחוים ywpn לאנשי ז.

 מכם בכיב מקצוע איש לשתף נסו להזנחה או להתעללות חשוף קשו, לכם יש שעמו שילז חשש לכם יש אם ו.
עבוזתכם. למקום הסמון הוווחה באגף הנועו לחוק הסעז פקיז עם התייעצות לשקול עמו ויחז העבוזה במקום

 את עמו ולשקול הסעז פקיז עם בטלפון להתייעץ יכולים אתם להזזהות, חוששים אתם שהיא סיבה מאיזו אם .2
אנונימי. להישאו האפשוות

למשטוה. ׳שיוות לפנות ניתן בו, נוספת לפגיעה סכנה עקב מיזית להגנה זקוק שהילז חוששים אתם אם .3
 אותם להאשים ואיו ההווים עם קשו ליצוו איו משפחתו, בני יזי על בילו להתעללות חשו של מקוה בכל .4

 ללא ולפגוע נוסף בסיכון הילז את להעכזיז עלולים המשפחה ו״זוע קשו ׳ציות הילז. בהזנחת או בילז בהתעללות
 פגישה לקביעת המתאים האום הוא הסעז פקיז הכזקוה. את ׳חקוו בכן המיומן ילזים שחוקו באפשוות תקנה

שלכם. החשש על ההווים עם לשוחח כז׳ המשפחה עם
 להתקשו תהססו אל פנייתכם, למוות והזנחה התעללות של סיכון של במצב להיות מוסיף שהילז התושמתם אם .5

עליו. הממונה עם לזבה לבקש תוכלו ועתכם את מניחה אינה תשובתו אם חששכם. על ולזווח הסעז לפקיז
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 הוווווה באגף הנועו לחוק סעד לפקין פנה להזנחה או להתעללות ח״וף בסביבתן שילד חשש לן יש אם .1
הילז. מגורי למקום הסמון

מעמיקה. בזיקה מח״בת שמסנת היזיעה האם וישקול אותן מזאיג מה יתעניין הסעז פקין .2
למשטרה. לפנות תוכלו לשלומו, מיזית בסכנה נמצא שהילז לכם נואה אם .3
אתו. ולהתייעץ לו לזווח כז׳ הסעז לפקין אנונימי באופן פנו פנייתכם, במהלן להזזהות חוששים אתם אם .4
 תחששו אל פנייתכם, למוות והזנחה התעללות של סיכון של במצב להיות מוסיף שהילז התושמתם אם .5

עליו. הממונה עם לזבו בקשו זעתכם, את מניחה אינה תשובתו אם חששכם. על ולזווח הסעז לפקין להתקשו

ותשובןת גתאיזת - חזי״ח וזזבת .5
ריזי״ח מריות א.

בקטין? פגיעה מהי .1

ומשמעו: נפשית, פגיעה והן פיזית פגיעה הן כולל פגיעה המונח
וחיצוניים. פנימיים סימנים המשאירה חמווה חבלה ٠
נטישה. או הזנחה מינית, או נפשית פיזית, התעללות ٠
אחוא׳. הווה בין׳ לעיל כמוגזו פגיעה של מניעה א׳ ٠

זיווה? זה מה .2

 יזי על קטין נגז עביוה שנעשתה חשז על הרווחה באגף הנועו לחוק סעז לפקין או למשטרה הוזעה הוא הזיווח
ג'(. בנספח המונחים במילון סעז פקין מהו )ואה לו האחוא׳ אזם

קטין"? על "אחראי מיהו .3

מאלה: אחז כל להיות יכול ישע( חסו )או קטין על האחוא׳
 בהכוח אינו הקטין על אחוא׳ הקטין. של לשלומו או לחינוכו מח״תו, לצורכי וזואג הקטין על שאחוא׳ מ׳ או הווה ٠

 או זמני באופן אצלו למגווים הילז את שקיבל מ׳ או אומנת, משפחה משפחה, קווב גם להיות יכול הוא הווה,
בפנימייה. צוות איש או כונהל כמו קבוע,

 או סבו הקטין, הווה של זוג בן כולל: וזה בעצמו( ישע חסו )ואיננו שנים 18 לו שמלאו הקטין, של משפחה בן ٠
זוזו. או גיסו אחיו, סבתו,
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 יחסי או תלות יחס׳ ביניהם שקיימים בתנאי שנים, 18 לו ומלאו קבע וון־ עמו נמאא או עמו מתגווו שהקסין מ׳ ٠
בו(. תלוי והוא למנותו לסוו מורגל הילז אזם אותו לביו הילז ביו בקשוים )כלומר, מרות

 הספר בית צוות מורה, גננת, כגון: הסכם או חוק בתוקף מסוימות בשעות באחריותו נמצא שהקטין כוי ٠
הגן. צוות או

בקטינים? קטינים של פגיעה על גם לזווח עלי האם .4

מינית. או נפשית פיזית, התעללות חמורה, חבלה כוללת: והחובה בזיווח אותן מח״בת קטינים של פגיעה כן. בהחלט

לזווח? צרין מה על .5

 פגיעה על גופנית, פגיעה על לרווח יש בקטין. פגיעה על ׳ניעה על או חשד על למשטרה או הסעז לפקיז לרווח יש
 הרפואיים צרכיו מתאימים, בגזים בלי רעב, הילז נשלח אם - חמורה הזנחה על או מינית פגיעה על נפשית,
וכזומוז. מוזנחים

סביר"? "חשז־ זה מה .6

 בקטין פגיעה מהווה זו תופעה שיפוטו, פ׳ ועל תופעה, שרואה שהוא אזם כל של חשז משמעו: סביר חשז
החוק. פ׳ על

למשטרה? או הסעז לפקיז לדווח, עלי לכו׳ .7

 החוק. פ׳ על בזה זה ונעזרים מתייעצים והכרשטוה הסעז פקיר למשטרה. או הסעז לפקיר לפנות מאפשר החוק
הקטין: על מיזית הגנה הזורש חירום מצב יש כאשר מיז למשטרה לפנות ניתן מקרה בכל

הראיות. של מיז׳ לתיעוז וצוון חמורה פגיעה יש כאשר ٠
אחר. אזם כלפי או אחרים משפחה בני כלפי לאלימות חשש יש כאשר ٠

הזיווח? חוק מטרת מהי .8

 להתעללות פגיעים הם שבו במקום פנימה, הבית בתון חזוים, בחזו׳ נפגעים ילזים שבו מצב למנוע החוק מטות
 החוק חיצוני. לגורם "וורע שהזבו מבלי בהשגחתו או באחריותו נמצאים שהם ארם של או הווה של להזנחה או

 למשטרה ٢להמלי הסער פקיז על )לכן עצכרו הזיווח משום להיגרם שיכולה פגיעה מפני הילזים על להגן מאפשר
 כוחיו, בכל פלילית בחקירה לפתוח איו בווו: מסו ולמשטרה הסען לפקיז נותן החוק לפעול(. יש בכלל ואם אין

משפחתו. ושיקום שיקומו יכולת ואת הקטין טובת את להעזיף יש תמיר אלא

دع



ומשפחתו הילד ל٧ הזי״ח ות٧השפ ב.

הזיווח? של המיזיות התוצאות תה״נה מה .1
 לה. נעוכים והם מיזית להגנה זקוק הילז האם ובוזקים לתמונה נכנסים הנווחה שינות׳ החשז, שזווח מנגע

 הפגיעה, המשן את שתמנע פעולה ולנקוט זהינה בזיקה לענון צונן יש מיזית, סכנה כשאין אחנים, במקוים
ולמשפחתו. לילז מתאימה טיפול תכנית בנ״ת כמו

לו? שאחוח אחרי יעשה הסעז פקיז מה .2
 משפחה בני לג״ם ינטה או זאת, מח״ב המצב אם לילז הגנה יכין הוא האיווע, את זהיו באופן ׳בזוק הטעז פקיז

הילז. לטובת שיפעלו ומגנים תומכים

למשטרה? הסעז פקיז יזווח האם .3
 לפתוח להמליץ ושאי )הוא המלצה בציווף למשטוה הזיווח את מעביו הטען פקיז ואשונית, בזיקה לאחו

 הזיווח את להעביו שלא ושאי הסעז פקין ואולם מפעולה(. להימנע האם או לפעול אין לחקוו, אין בחקיוה,
 כויוחז פווום היא הוועזה לפנות. ושאי הוא שאליה מיוחזת פטור מוועזת אישור כן על קיבל אם למשטרה

 חויגים, במקוים הנועו לחוק הסעז לפקיז לאשו הוטמן זה פווום חוק. פ׳ על המשפטים שו יזי על שהוקם
 למשטוה שפנ״ה חשש כשיש זאת וכל בקטין. לפגיעה בקשו אליו הגיע אשו מיזע למשטוה להעביו שלא
תועיל. מאשר ׳ותו תזיק

הפוגע? למעצר מקנה בכל יביא בילז פגיעה על הזיווח האם .4
 לעתים שנית, "עצו. שלא להניח סביו לאחוים, או לילז מיז׳ סיכון מהווה אינו הפוגע אם ואשית, בהכוח. לא

 להושיע ניתן שלא נואה אם או ואיות, ז׳ לאסוף הצליחו לא אם הפלילי, התיק סגיות על החלטה מתקבלת
הפלילי. מהתהלין עזיפה שהיא טיפולית שיקומית זון יש או בפגיעה, החשוז את

לכלא? הפוגע לשליחת מקרה בכל תביא המשטוה מעוובות האם .5
 הכ׳שטוה בהחלטת הואיות, בחומו תלוי הזבו פלילי. תיק לפתיחת בהכוח מביאה אינה המשטוה כזעוובות

 הנאשם, את השופט הושיע אם והואיות. המעשה חומות "חנו למשפט הענ״ן יובא אם הפוקליטות. ובהחלטת
 הנאשם, מצז המעשה על אחויות וקבלת חנטה הבעת המעשה, חוכזות למשל: ובים, בגוומים העונש תלוי
 לקבל עלול המתעלל עביוות, של מסוים סוג על אותה. לשקם והסיכוי המשפחה מצב לקוובן, שנגום הנזק
מאסו. עונש

המי איש י٧ הדיוזח השי! ג.

הזנחה? או להתעללות קורבן הוא שילז חשז על לזווח ח״בים אנו האם .1
החובה עליו מוטלת עליו, האחוא׳ יזי על בקטין עבוה שנעשתה חשז לו יש אשו אזם, כל העונשין, חוק פ׳ על



האפשרי. בהקזם למשטוה, או המקומית בושות 10 לפקיז כן על לזווח
 עובזים החינון, מעוכות אנשי כמו בחוק, המוזכוים מקצוע באנשי כשמזובו הזיווח בחובת התמוה יש

 עביוה מהווה זיווח א׳ הילז. עם עבוזתם בכזהלן חשז אצלם שהתעווו ועוז, וופאים פסיכולוגים, סוציאליים,
 הסעז לפקיז כבו זווחה שהעביוה בווזאות ׳וזעים אתם אם וק מאסו. שי1חו שישה עז הוא זינה אשו פלילית

הזיווח. מחובת פטווים אתם למשטוה או

בטוחים? ולא חושזים אנו אם ומה .2
וזאית. ׳זיעה ולא סביו חשז לכם יש אם גם עליכם חלה חזיווח חובת לזווח. כז׳ מספיקה סיבה הוא חשז

אותי? לתבוע יכול הקטין על האחוא׳ האם מבוסס, אינו שלי שהחשז ומתבור ז־יווחת׳, אם והיה .3
 תלונה והגשת עביוה, לביצוע חשז על לפגוע( וצון או התנכלות של מסיבות נעשה לא )כשהזיווח לב בתום זיווה

 נגז לתביעה עילה להיות יכולים אינם הענ״ן, ולחקיות הנפגע על תלונות לקבלת המוסמכת לושות כן על
 הכזוסו לכל מוענקות אלה הגנות הנזיקין. ובפקוזת הוע לשון בחוק מיוחזות הגנות נקבעו זה בנושא המזווה.

חוק. פ׳ על זאת לעשות המתחייב המיזע למוסו מיוחז ובאופן בענ״ן, לחקוו המוסמכת לושות מיזע

בסיכון? ילז לפגוש כוי החינוכית המסגות לתחום סעו פקין של כניסה לאפשו עלי האם .4
 הוא הקטין. נמצא שבו מקום לכל להיכנס ושאי סעז פקיז משפט, לבית תסקיו הכנת שלשם קובע החוק כן.

 המקצוע. אנשי את גם כמובן כוללת זאת חובה לקטין. הנוגעות ׳זיעות לו שיש הסבוו אזם כל לחקוז ושאי
 עלולות שתשובותיו מ׳ וק זאת מחובה משחוז )החוק ומלאות כנות תשובות הסעז לפקיז להשיב מח״ב החוק
 לבוא ושות לו נותן החוק בסיכון, קטין שיש הסעז לפקיז נוזע שכאשו לומו חשוב פלילית(. אשכזה עליו לגולל

המשפט. בית ׳1׳ על זאת לעשות נצטווה בטום עוז תסקיו ולהכין משפטי זיון לפני עוז מיזע ולאסוף

 לקחת חיוום, צו וביזו הטיפולית למסגרת או החינוכית למסגות שמגיע הסעז לפקיז לאפשו עלי האם .5
הילז? את
 להוציא חיוום: אכזצע׳ לנקוט הנועו לחוק הסעז לפקיז מאפשו החוק מיז׳, בסיכון נמצא שהילז במקוים כן.

 כשההווים גם זיהוי. סובל שאינו אחו טיפול כל או ופוא׳ טיפול עבווו לזווש או הגנה לשם כזביתו הילז את
 את להאוין צוון יש אם שבוע. עז של לתקופה שלעיל למטוות הילז את להוציא הסעז פקיז ושאי מתנגזים,
המשפט. בית של אישווו את כן על לקבל הסעז פקיז על התקופה,

משפט? בבית עזות לתת להיקוא יכול אני האם .6
 פקיז עזות את המשפט בית יקבל לזוב, כ׳ לצ״ן יש לתיק. וזווש משמעות׳ ביזין המיזע אם כזאת אפשוות יש

הילזים. חוקו של עזותו את או הנועו לחוק המעז

ه

5رق



המדווח الإل BN19J ז^גוח ז.

והילז. המשפחה עם יחסי את יקלקל שלי שהז־יווח כבז חשש ל׳ יש .1
 כז׳ מיזית לפעולה המשטרה או הוווחה גורמי את להכניס היא הזיווח מטות זאת, עם יחז מובן. חשש זהו

 מבינות מהמשפחות שחלק למזנו החוק של "שומו שנות במשן הקטין. של שלומו את מיז׳ באופן להבטיח
הילזים. לגוול כנה זאגה מתון אלא שליליים ממניעים פעלנו שלא זמן כעבוו

אחר. מישהו של משפחתיים בנושאים להתערב זכות ל׳ איו .2
 זוהי הזנחה. או מיני ניצול- וגשית, התעללות תקיפה, חווה שהילז חשז לן יש כאשו לזווח אותן מח״ב החוק
 חעזוה את ולמשפחתו לילז לתת להתחיל כז׳ או לקטינים הגנה להבטיח כז׳ שישנה היחיזה הזון

להם. הנחוצה

שלי. התרבות של התנהגות זוכי את עליהם לכפות זכות ל׳ ואיו משלי, שונה שלהם התרבות .3
באוכלוסייה. הקבוצות לכל שמתאים באופן הזנחה וכזה׳ התעללות מהי מגזיו במזינה החוק

 בבנו. התעלל הזה שהאב להאמין מתקשה פשונז אני שלי. העבוזה במקום שנים כמה כבו עובזת אני .4
כאן. שקוה למה אחו הסבו להיות חייב

 היכולת על לסמון ח״ב אתה מקצוע כאיש לזהותם. קל תמיז לא החבוה. שכבות מכל באים כותעללים מבוגוים
 הוגש׳, כזצבו על התנהגותו, על הילן, על תצפית בעת שהתגבש חשש שיש או לבזיקה מקום שיש להעוין שלן

 חשזות או חששות על מזווח אלא ההווה את מאשים שאינן לזכוו, גם חשוב מסויכזים. פיז״ם סימנים על או
בהזנחה. או בהתעללות מזובו אכן האם לקבוע הוא הושויות תפקיז וכי לן, שיש



 אתי ה״תה לא הס־ פקיזת אביו. יזי על מוכה בבית, עד״ן הילז כלום. קרה לא שזיווחת׳ האחוונה בפעם .5
שוב... אזווח לא אני הוזעות. כמה לה שהשאות׳ אף בקשו
 שהאב העובזה שונות. התוצאות גם וכן גוומים בכמה ותלוי שונה הוא ומקוה מקוה בכל שהטיפול לזכוו השוב

 מעורבים שאיו כן על מעיזה אינה בבית נשאו שהילז העובזה גם מטופל. אינו שהמקוה אומות אינה נעצו לא
 זאת עם ׳חז־ הילז. אצל מזאיגים סימנים וואים עז״ן אם הווותה לגוומ׳ ולזוווו להמשין חשוב מטפלים. גורמים
 מווצה אינן אם פנים, כל על הטיפול. פוט׳ על לן לזווח מאפשוים אינם הפוטיות הגנת שחוק׳ לזעת חשוב

 לזכוו חשוב לטיפול. האחוא׳ העובז על המכוונה עם לזבו לבקש ניתן המטפלים, מהגורמים שקיבלת כזהתשובה
לשלומו. לזאוג שלן ובנכונות שלן באכפתיות גם תלוי הילז זבו, של בסופו כ׳

לזווח... בכלל למה אז ישתנה שמשהו חושבת איני .6
 קשים שהם והזנחה התעללות של מקוים יש יצליח. ובמשפחתו בילז שהטיפול מבטיח אינו הזיווח אכזנם

 יטופלו לא והזנחה התעללות שחווים ילזים זאת עם יחז נכשלים. ומיומנים טובים מקצוע אנשי שגם ויש במיוחז,
משפחתו. ובבני בילז לטיפול המפתח הם וזיוום איתוו ׳אותוו. לא הם אם לעולם

שווא? זיווח על אות׳ תתבע המשפחה אם ומה .7
"סגו. והעניין הליכים שום תנקוט לא המשטוה לב. בתום פעלת אם תביעה מכל חסין אתה כזקצוע כאיש

رهج
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השןנים הסימן י1ה^ יוזטX' - 9 ח9נם
פיזית ריתצללזת

 למשל, קבוע. באופן שונות חבלות וגוימת בכוח שימוש היא פיזית תעללות
 של עצמי בויסון וקש״ם זעם התפנצויות בגלל או שגנתית חינוכית כזון

חז-פעמי. איווע אלא שגנתית התנהגות זנן היא איו אם גם קשה פיזית התאכזנות להיות יכולה התעללות ההונה.
 גם וב לא זמן לפני עז ההיסטוויה. משחו כבנ הנואה, כפי קיימת, והיא חזשה תופעה אינה בילזים התעללות

 כוכושו נתפס הילז שכן עליהם, להגנה חוקית עילה שימשו לא הוויהם יזי על לילזים שנגומו קשים פיז״ם נזקים
 מקובלות ובלתי אלימות אלה ויהיו שיסתו, פ׳ ועל הבנתו פ׳ על ולגזלן לחנכו מלאה זכות ה״תה ולהונה ההווה, של
שיהיו. ככל
 מוי. הילזה על הסיפוו הוא לבעיה החבות׳ ביחס השינוי של תחילתו את המסמנים ההיססוו״ם הזון מציוני אחז
 מיזית להגנה זקוקה ה״תה היא קשה. בכזצב מוכה שה״תה בילזה בניו-יווק נזיוה הבחינה שעבוה המאה בסוף
 בויוה, בלית הנזיזה, פנתה ההווים, מבית הילזה הוצאת את שיאפשו חוק היה שלא מכיוון אן משפחתה, בני מפני

 כיסוי ולאחו האיווע בעקבות הוויה. מבית הילזה הוצאה האגוזה באמצעות וק בעיו. ח״ם בעלי צעו לאגוזת
 להגנת התנועה להקמת היסוז את היוותה זאת אגוזה לילזים. התאכזוות למניעת האגווה הוקמה נוחב תקשוות׳

 כחלק ׳לזיהם בגוף פוגעים הווים שבהן העולם בוחב׳ מסוימות אוצות יש היום עז לצעונו, הבוית. באוצות הילז
ההווה. וכוש הוא שהילז הגווסת חבותית כ׳נוומה

 את וכן ילזים, אצל פיזיות לפגיעות הגוומים את קולווזו במזינת לעבוזה ושותפיו קמפה הנוי ז״ו חקוו ו,962ב
 נוזע במאמו פוסמו מחקום ממצאי את ופוא׳. לטיפול שהגיעו פיזית פגיעה עם ילזים של האפשויות התגובות

 יכול אינו הילז אן פיזית. התעללות של מהיוה לאבחנה מגיע הוופא היה לזבו, הילז יכול היה וק "לו כתבו: שבו
 שעז והתופעה נוחב, ציבוו׳ הז עווו המאמו הסיפוו". את מספנות שלו העצמות ווק לזבו פוחז שהוא או לזבו

ונואית. מוכות חבותית-ופואית לבעיה ה״תה ציבווית, התייחסות בהעזו והתאפיינה הוכחשה אז
 ושילדים הנגלה, על הנסתו וב שעז", בווו אן הצטבו, וב ויזע אלה בתחומים וב מחקו נעשה היום ועז מאז

 את ונגזיל יזע שנוסיף ככל יבשה סטטיסטיקה כפויט׳ וק במוזעות ק״מים אלה לעולם. מתגלים אינם ובים מוכים
 בקהילה, הנוספים הגוומים בעזות ונוכל, להתעללות, שנחשפים ילזים לאתו יכולתנו את נשפו לנושא, המוזעות

 הם פיזית נפגעו שכבו ילזים וק שלא לזכוו עלינו בו. נתונים והילז שהמשפחה במצב החכזוה או היזוזוות למנוע
כולה. המשפחה ולמעשה, אחיהם גם אלא נוספות, לפגיעות ממשי בסיכון



ילדים נישת٧
 וציות. משמעת של הוגלים לו ולהקנות הילז־ את לחנן בנצונם מעשיהם את מסביוים מכים הווים קוובות, לעתים

 עלינו אן משמעת, או התנהגות הנגל׳ לוכוש לילזיהם לעזוו חובה ואף זכות יש להווים שלנו שבחבוה ספק איו
להתעללות. הופכת ענישה מתי לבחון

 יש ובחינוכם. לילזים הוגלים בהקניית עזו ככלי פיז״ם בעונשים השימוש מותו כמה עז ויכוח שלנו בחבוה יש
 "חוסן היזוע המקוא׳ הפסוק את ומצטטים הזעת, על מתקבל פתוון הוא בישבן, מכה כמו סביו, שעונש הסובוים

 פוימן הוב חינוכי. כאמצעי גופנית ענישה של בזון זוגלת היהזות כאילו זה משפט המפושים יש בנו". שונא שבטו
 על שאמו תהילים, בטפו המלן זוז זבו׳ את מצטט והוא שכזה, חז-משמע׳ פיווש נקבל אם לאמת שנחטא אוכזו,

 ניתן שלכזה, תמונה ומקבלים מקווות של שלם מכלול וואים אם וק משמע: יחזיו", "צזקו שהם התווה משפטי
 הכאה שלפיה תמונה עולה המקווות ווח את מסכמים כשאנו ואכן, היהזות. שבעמזת והאמת הצזק את לואות

 אלא איזיאלית חינון בזון מזובו שאיו הכוה מתון בלבז, זופן יוצא׳ במקוים מותות, והיא פלילית עבוה היא
בהכוח.

 ועז״ן חינוכי, כמכשיו הווים יזי על גופנית לענישה היחס בזבו וחבה חבותית הסכמה עז״ן שאיו העובזה אף על
 השפעה יש גופנית, ענישה של הטווח ואנוכי המיז״ם הנזקים להכות שלנו בחבוה לבבות" ו"הכשות הכנה נחוצה
 הפוגע הווה ולכן ממש(, של פיזי נזק איו אם )גם בילז נפשית פגיעה היא פיזית שענישה להכוה וגובות הולכת
 תהיה, אשו חומנתה תהיה הילז, מצז חויגה התנהגות בהיגיון. שנוהג כמי להיחשב יכול אינו בילזו פיזית פגיעה

 ילז(. להכות שאיו מפוושות היום קובעת המשפטית הפסיקה )גם בילז נפשית או פיזית פגיעה להצזיק יכולה אינה
 ׳'קלה" פיזית פגיעה יומם. בני תינוקות של ב״ענישה" מזובו כאשו ׳ותו עוד זועק פיזית ענישה של ההיגיון חוסו

 הווה מצז כזה מעשה ממש. של נזקים לגוום ואף שלו הגולגולת כל את לזעזע יכולה תינוק, בפני סטיוה כמו
 משהו לעשות יכול קטן כה תינוק שלפיה תפיסה ההווה, בתפיסת קשה הפועה מבטא "חינוכי", אקט בו הוואה
 פגיעה או ילז זויקת כוויות, גוימת שעוות, משיכת או תפיסה צביטות, הילז, טלטול גם כן. על להענישו ויש בכוונה
 תובותית השתייכות שום זתית, אמונה ששום פגיעות אלה במיוחז. חמווות פגיעות הם הגניטל״ם, באיבוים פיזית
לקיומן. עילה לשמש יכולות אינן חינוכית איזיאולוגיה ושום

 למשל, זיווח. זוושת חמווה, פיזית לתוצאה גוומת כשאינה גם בילז, וגשית פגיעה להוות שיכולה פיזית ענישה כל
לילז. נסבלת בלתי השפלה מסבה וגם כאב גוומת שגם פעולה היא עונש בתוו חושן בתנאי כפוף ילז החזקת
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הפיזית ההת^לזת נזקי
ריילז להתפתחות הנזקים

 של הקריטיים בתחומים ההפוגות לעומת משניות הן הפיזיות התוצאות ולווב פיזי מעוול ׳ותו היא התעללות
הילו. התפתחות

 הילז חווה שאותם נוספים משמעותיים איוועים מתון אחז איווע היא ההתעללות נוב, פ׳ שעל לזכוו, כמובן יש
קשה(. סביבתי ונקע ההווים עם וזל וופף מגע בנישואין, לאלימות עזות )כמו
עיקו״ם: מישווים בשלושה בילז הפגיעה את לואות ניתן

 הפיזי הכאב מפני עצמו על להגן כז׳ שיטות מיני כל לפתח צוין והוא הילז, עבוו טואומה היא ההתעללות .1
בהכושן(. תתואונה )והן ח״ו בוזמשן זבו של בסופו לו להזיק עלולות אלו שיטות בהתעללות. הכוון והוגש׳

הוגש׳. מצבו על ומשפיעים הילז של העצמי בזימו׳ הפוגעים איוועים שושות או איווע היא ההתעללות .2
 מכועת השפעה זאת ולהפנמה ואחים, הווים עם שלו הבסיסיות החוויות את מפנים הילז אין קובעת ההתעללות .3

בין־איש״ם. קשוים הילז ׳קשוו שבו האופן על
 הקשות כוההשפעות חלק אן קצו, לטווח התעללות של קוובן אצל להתקיים יכולים אלה פגיעה מישוו׳ שלושה
לתקנה. מאוז שקשה פגיעה ומהוות הבגוות בח" הילז את מלוות

טראומטית כחוויח ללות٧רית

 מתעללת תגובה "הזמנת" יזי על שעבוו הטואומטית החוויה את ושוב שוב ליצוו נט״ה יש התעללות שחוו לילזים
 תבוא שלא ובלבז בה, לשלוט מעזיף הוא כ׳ התעללות יוזם הילז מווים. או גננות הווים, כגון בעולמם, מזמויות

מוכן. לא אותו ותתפוס צפוי לא באופן עליו
 מוגישים הם בתון-תוכם בסביבתם. ומבוגוים לילזים ובה בתוקפנות להתנהג יכולים פיזית התעללות שחוו ילזים

 מפני עצמם על להגן בניסיון ושליטה כוח של עכוזה לעצמם מאמצים הם ולכן כוגן, וחסוי חלשים קטנים, כה
פגיעים. כה שהם ההוגשה

 הם שאין אחוים מילזים ׳ותו הובה תוקפניים שהם מפני אלה, בילזים להבחין יכולות ומווות גננות
להתעללות. קוובנות

 להפון התעללות שחווה הילז ניסיון את שמבטאת נוספת תופעה היא פיזית התעללות שעבוו ילזים אצל סזיזם
 וגם מהם צעיוים בילזים לעתים בילזים, להתעלל נט״ה אלה ילזים אצל נואה וכוח. שליטה לבעל מוולש
מוומז. וחוווז

 לעבז ניסיון הם גם מבטאים סיגויות, יזי על גוף חלקי בחויכת שיעו, במשיכת עצמית, בנשיכה המתבטא כוזוכיזם
ההתעללות. חוו״ת את

 חסות תהיה שינקוט פעולה כל מכה הווה שמול לומז שהילז היא פחות לא קשה ההתעללות של נוספת השפעה
 יתבטא הזבו בהם. לשלוט או קשים איוועים של היקוות למנוע באפשוותו שאיו הילז לומז כזה במקוה תועלת.
אונים. חסו יוגיש הוא שבהם שיקוו. חזשים במצבים פסיבית בגישה
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٦דיכאו והתפתחות ה^^חי הזיחוי ל٧ ההתעללות ת٧רישפ
 שנוצרות והנפשיות הפיזיות בצלקות זאת להסביו ניתן עצמי. לגינוי נט״ה עם נמון, עצמי זימו׳ מפתחים פיזית התעללות קוובנות
 מההווה סופג שהוא וביקוותיות עוינות באותה לעצמו להתייחס לומז הילז בהן. הכווכה העצומה ובהשפלה ההתעללות באיווע׳

המתעלל.

 מפתח והוא ופגום, וע שהוא הילז תחושת את מבטאות לעיל, תואוו שכבו המזוכיסטיות, ההתנהגויות האלה מהילזים חלק אצל
 עובו. הוא שאותן הקשות לחוויות משמעות לתת שלו לניסיון ביטוי הוא הילז של הנמון העצכן׳ הזימו׳ חזקה. עצמית שנאה
 "נקי" ההווה זמות את שומו הילז גם כן לי". מגיע וזה טוב לא מאוז משהו עשיתי וע. אני כ׳ אות׳ משפילים או אות׳ "מכים

טוב. שלו שההווה להאמין לו חשוב עובו שהוא הקשה החוויה לכווות כ׳ להתעללות, אחוא׳ ולא
 לעתים מתנהגים הם הבושה מפני להתגונן וכזי מתעללת, לתגובה וואו״ם '׳ועים'׳ שהם כן על בושה מוגישים אלה ילזים

 העון וחוסו הקטנות הוגשת את יחשפו שמא בטעות להוזות מעזים אינם הם כביכול. מופוז, עצמי ובביטחון בחוצפה ביהיוות,
שלהם.
 ׳זעו מכות של סיכזנים ל׳ שיש ׳זעו או יואן "אם ההתעללות: מעשה את כזהסביבה להסתיו לילזים גוום הנמון העצכז׳ הזימו׳

 מביטו" נמנעים והם ההווה. של איזיאל׳ זימו׳ על לשמוו הכוח בכל מנסים הילזים מהסביבה ההתעללות בהסתות וע". אני כמה
כלפיו. שנאה או כעם
 החיצוני העונש כאילו אותו להעניש לסביבה קווא הילז סנקציה. או עונש המחייבות מתגוות התנהגויות מפתחים מהילזים חלק

לו. שמגיע מוגיש עצכזו שהוא מהעונש ׳ותו קל עז״ן הוא מקבל שהוא

קשוי□ ליצזר ביכולת ה٧גי9ה

 שמאפיינים היציבות וחוסו האלימות הזולת. עם קשוים ליצוו הילז של היכולת על ועמוק קשה באופן משפיעה ההתעללות חוו״ת
 ומסוכן. עוין מקום הוא בעיניו, העולם, בכלל. העולם את חווה הוא שבו האופן על ישפיעו הוויו עם המוכה הילז של הקשו את

 ממתח. וחופשית בטוחה שהיא התקשוות שום ואיו פגיעה מפני מתמיז חשש יש כזה בעולם בטוחים. יחסים בו ליצוו קשה
 לכמה החזו את שעזבה לאם הגיבו התעללות, שחוו וכים ילזים ואיום. חוזה של תמיזית בתחושה הילז ח׳ העולם עם ביחסיו
אתה. בקשו הבסיסי הביטחון להם שאיו משום זווקא במיוחז וב בלתן זקות

 לסביבה מוגזמת התאמה בכלל: העולם ועם בפוס ההווה עם שלו בקשו מפתח שהילז מוכז״ם התנהגות אופני כמה ק״מים
 בהתנהגויות להחליפן ומנסה ההווה על מקובלות שאינן התנהגויות לוסן מנסה הילז האחו. הצז מן אליה והתנגזות אחז מצז
 מעט למתן לומז הילז האחו. הצז כזן גזול והפסז אחז מצז וווח בה שיש התנהגות זוהי ''להתקבל". ׳ותו טוב סיכוי להן שיש
 הוגש׳. מצבו את כלל משקף שאינו באופן ולהתנהג ווגשותיו תחושותיו את להסתיו לומז גם הוא אן ההווה, אלימות את

 לוווחתם ובזאגה אחוים בפיצוי עסוק תמיז הוא מזי. מווסנת מאוז, זהיוה חבותית התנהגות לעצכוו מסגל הוא בהמשן
 לעימותים ונכנסים מתמחים מתנגזים, ההפון: באופן שמתנהגים ילזים מקום. איו האמיתיות ולתחושותיו שלו לכעסים הנפשית.

להתעללות. קוובנות ולהיות להוסיף סיכוי להם יש אן ותחושותיהם, כעסיהם את אולי מבטאים סביבתם, עם ובים
 פגיעה למנוע ניסיון לנאות ניתן שלו בשקט מאוז. פסיבי הוא בעולמו. והסתגחת נסיגה הילו, של כניעה הוא נוסף התנהגות זפום

 ואנשי הוויהם על יקשו לא הם מווגשים, להיות לא גלים", לעשות "לא ינסו אלה ילזים הגוול. עם השלמה גם ולעתים נוספת
תגיע(. היא )אם מאוז לאט תגיע להם שתוגש שהעזוה להניח שסביו משום וב בסיכון הם כן משום זווקא יבלטו. ולא המקצוע



פיסית להו|ת הגזומים
בהווה הקשזוים גזומים

 מסב "הווה זה און מובן. לא הזבו נואה לכאווה מוכים. ילזים בילזותם היו המכים ההווים מן ניכו "חלק נמצא
 המכה. ההווה של הוגש׳ למצבו הק״וווונ סיבות כמה לכן יש עצמו? הוא בילזותו סבל שממנו כאב אותו את לילזו

 בעת מתוזעתו ההתעללות חוו״ת את "להוציא" וכאילו לתפקז להמשין צוין היה בילזותו התעללות שחווה ההווה
 הוגשות את זוכו הוא און קוובות לעתים אן האיוועים את זוכו הוא כבוגו מעולם. זבוים היו לא כאילו שהתוחשה,

 עם ח׳ בינתיים, להווה שנהפן הילז אונים. וחוסו כעם השפלה, חוזה, כאב, של וגשות אליהם: שהתלוו הקשים
 הילז הפסקה, ללא שעות בוכה )התינוק קשים במצבים אותו מעמיז ההווות מצב כאשו מוזחקים. וגשות אותם
 "נעל כאילו הוא כ׳ לילז אמפט׳ להיות "להרגיש", יכול אינו הוא בוגליו( ווקע או כועס הילו השטיח, על ٧מי שופן

 בפניו עומזים זאת לעוכות ׳לזו. של לכאב או לסבל לפחז, עו אינו הוא שבתוכו. וגשות אותם בפני הזלת" את
 במוזלים משתמש הוא אונים חוסו של ובמצבים הפנים, הוא שאותם ובתוקפנות בכוח שימוש של הוו״ם מוזלים

לו. המוכוים היחיזים שהם משום אלה
 נעשים כלל, והזנחה התעללות חוו שלא הווים ולעתים כזכה, להווה נהפן כילז התעללות שחווה הווה כל לא

 התעללות של הבין־זווית ההעבוה מעגל של הפסקה או המשן על ובות פעמים שמשפיע הגוום כאלה. הווים
 של ה״חוזית האישית החוויה אלא התעללות( עבו לא או עבו )האם העובזתית ההיסטוויה לא הוא ילזים והזנחת
 ואמפטיה: התחשבות חיבה, יש שלו בחוויה או וסבל עוינות כאב, של חוויה היא שלו החוויה האם הילז. בהיותו ההווה
 סבל של הבין־זוו׳ המעגל מן ٢להיחל כוצליחים שהם יש קשה, והזנחה התעללות בילזותם שחוו הווים גם כאמוו,

 מהמשפחה מישהו כמו ואמפטית אוחזת תומכת, אחות, זכוות והכאב, הקושי אף על לצזם, עמזה אם ומצוקה,
 או להווות שקזכוו בשנים אם או כזזוין, או ספו, בית מנהל מווה, גננת, משמעותית: אחות זמות או המווחבת
 חוויה עבוום שהיה תומן קשו בעזות ושליטה מוזעות וכשו שבו טיפול, הווים אותם קיבלו עצמה ההווות בתקופת

ההווים. עם בקשו בילזותם שחוו הגזול לקושי תיקון של

במשפחה הקשורים בזרמים

 המתחים את עוקפים מסוימים זוגות ביותו: משמעות׳ ילזים נגז האלימות בע״ת של הזוג׳ או המשפחתי ההקשו
 להיות יכול זה אליו. כזפנים הם שלהם ביחסים המצטבות העוינות את הילז. נגז משותפת חביוה יןי על ביניהם
 לתוויו ש"מס״ע" לעזאזל לשעיו נהפן הילז אפשוית. מפויזה שלהם פחז ומתון הזוגיות לשלמות חשש מתון

והמשפחה. הנישואין שלמות על לשכזוו
 הווח, בכזצב חזים מעבוים להתעללות. הסיכוי את מגביוה לאלכוהול או לסכזים מהם אחז או ההווים התכזכוות

לאלימות. וקע מהווים הכזכוו של וויסון בשליטה קושי
 לוווחת והזאגה החינוכי הכלכלי, הנטל שכן אלים, להיות עלול לאלכוהול או לסמים המכוו ההווה של הזוג בן גם

 ולחינוכם לגיזולם הנזושים הכוחות את לג״ם מסוגל אינו כזה שהווה קווה לעתים כתפיו. על כולם מוטלים הילזים
ולזין של
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בילד הקשור□ גזומים

 נוספים קש״ם כשיש וב״חוז ההווים על - וכלכלי וגשי - גזול נטל להוות יכולים התפתחותיים קש״ם עם ילזים
 עם להתמוזז מצליחים אינם הם הילז. של מהחויגות מאוז פגועים להוגיש יכולים אלה לילזים הווים במשפחה.
 לאלימות לגוום קיצוניים במקוים יכולים הילז בגיזול היום־יום מקש" והתסכול נפגע שלהם העצמי הזימו׳ אכזבתם,

הילז. נגז
 על להקשות יכולים ממושן לבכי נט״ה עם תינוקות לאלימות. כוקוו להיות עלולות הילז של פיזיות מוגבלויות וק לא
 וויכוז קשב הפועות עם ילזים גם עצמי. בויםון קש״ם או נפש״ם קש״ם להם שיש הווים על שכן כל ולא הווה, כל
פיזית. מהתעללות ׳ותו לסבול עלולים והם במשפחה המתח ומת את מעלים היפו-אקטיביות או

 להוות יכול ופעלתן עצמאי ילז הילז. אישיות לביו המסוים ההווה אישיות ביו הגומלין ביחסי הקשווים גוומים גם ישנם
והחששן. הפסיבי לבנו להתנכל עלול ויוזם פעיל איש שהוא אב זומה, ובאופן חוזה, אם על איום

 של למצב ההווה את שיביאו נוספים וקש״ם התנהגות בעיות הילז יגלה ׳ותו, קשה הילז נגז שהאלימות ככל ככלל,
 את המגזיל וקושי אלימות של מעגל להיווצו עלול וכך תוקפנותו, את להגביו שיכולות תחושות יחוש הוא אונים, חוסו
 אחז, מצד בילז נוספת פגיעה תמנענה שהן כז׳ המתאימות, הושויות את לעוב יש ממנו לצאת שכז׳ מעגל עצמו,

שני. מצז למשפחה מתאימה תמיכה ותתנה

בסרבה הקשור□ גזומים

 בילז. פיזית להתעללות לעתים להביא שיכול משמעות׳ גוום הוא קשה כלכלי-חבות׳ וקע שתואוו, הגוומים על נוסף
 עלולים וכותח, חיכון ויוצות מינימלי אישי מוחב מאפשות שאינה צפופה בזיוה ח״ם מעבוזה, הווה של פיסווים

לאלימות. אפשו׳ וקע להוות
 חבות׳, מעמז או מקצוע׳ מעמז כלכלי, מעמז של באובזן הכוון אחות לאוץ מעבו כמו שונים, כועבו במצבי משפתות
 שפה לקלוט הקושי הקולטת: החבוה עם תקשוות קש" לאלימות. בסיכון להיות ועלולות פגיעות של במצב נמצאות
 המשפחתיים, בזפוסים חז שינוי מתאימה, תעסוקה למצוא הקושי כווכות, ולא שונה לתובות להסתגל הקושי חזשה,

 מקווות ומכוילא, ٧לח גוומי להוות הם גם יכולים העל״ה, בעקבות המווחבת המשפחה בני עם מגווים למשל כמו
אלימות. ליציות

לסיכזם
 בעלות משפחות בקוב גם משכילות, משפחות בקוב גם החבוה, שכבות בכל המתוחשת תופעה היא פיזית התעללות

חילוני. או זת׳ מוקע משפחות בקוב וגם כלכליים אמצעים
יומם. בני תינוקות לובות פיזית, להתעללות חשופים הגילים בכל ילזים

 כדי עז פיזית בפגיעה גם ביטוי ליד׳ באים הנזקים האוון. ובטווח הקצו בטווח קשים הם פיזית התעללות של הנזקים
להיות. עתיז שהוא הכובוגו ועל הילז התפתחות על המשפיעה קשה נפשית בפגיעה וגם ומוות, נכות גוימת
 בילזות(, שחוו התעללות ישנה ובים מתעללים הווים של )בוקע בהווה הקשווים מגוומים מושפע להתעללות הסיכון

בסביבה. הקשווים מגוומים וכן בילז במשפחה,
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 לאתר מס״עים מקצוע אנשי של ועונות מוקז□ איתוו התעללות. שחוו ולילזים מתעללים להווים לעזוו ניתן
התרחשותה. במום להתעללות בסיכון שנמצאות משפחות

 פיזית הת׳רללות בין לאבחנה זר٧ סימני
ילדי□ בקרב נוות ותאונות
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הזנחה
 להתעללות השווה במיזה הילז להתפתחות הוסנית היא בילוים. פגיעה של ביותו הנפוצה הצווה היא ההזנחה
לאיתווה. נעשים מאמצים ופחות הציבוו למוזעות פחות קוובה היא זאת למוות ׳ותו. הוסנית אף ולעתים
 נכשל ההווה לילז. הנוגעות ההווה מצז פעולות אי-עש״ת שהיא או לילז הנוגעים מווזלים של שנשות היא הזנחה

 פחות מוכות ההזנחה ונפשי. פיזי שגשוג מהילז מונע והזבו הבסיסיים, צוכיו ובסיפוק בו בטיפול הילז, על בהשגחה
 קיצוניים מעשים או פעולות לזהות ׳ותו הובה קל אי-עש״ה. הוא שעיקוו מחזל ולזהות להגזיו שקשה מכיוון לציבוו,

 הגזות ומכאן, תובות, תלוית היא ולזין כלפי ההווה חובת כן, על נוסף מינית. התעללות או פיזית התעללות כמו
מספקת. או טובה הווות כוח׳ לשאלה: בנוגע הקיימות חחבותיות במוסכמות גם תלויה ההזנחה

 התנאים של קיומם את מונעים אשו הק״מת, התובותית המסוות בגבולות מחזל, או פעולה כל אפוא, היא הזנחה
וגופנית. וגשית מבחינה הילז, של בויאה להתפתחות החיוניים
 בתון גם לתאונות ׳ותו פגיעים משגיח, באיו לבזם ובות שעות שמופקוים ילזים חבותיות: השלכות יש להזנחה

 בני וב״חוז ילזים, לועה. מצבם את לנצל העלולים לזוים וושופים הם לבזם משוטטים כשהם לו. מחוצה וגם ביתם
לעבו״נות. או לזנות בסמים, לשימוש להיזוזו עלולים מוזנחים, נועו

 כשליש כ׳ נתגלה באנגליה במחקו בילזים. התעללות או פגיעה של נוספים לסוגים גם כלל בזון קשווה הזנחה
 התעללות כמקו׳ שסווגו המקוים כון ובחמישית פיזית מהתעללות גם סבלו מהזנחה, כסובלים שהוגזוו מהילזים

 בעיה גם ק״מת ה״תה המקוים בווב כ׳ נמצא מינית התעללות1כ שסבלו ילז'ם אצל הזנחה. של בעיה גם ה״תה
הזנחה. של

על מזווה הספו בית למשל: הילז. ובסביבת במשפחה נוספים קש״ם של הקוחון קצה קוובות לעתים היא הזנחה
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 לוזשוף יכולה המקרה חקיות חינוכית(. הזנחה הוא )החשש סיבה או הסבו ללא הספו מבית ובים ימים שנעזו ילז
 עגומה תכוונה להעלות יכולה הוווחה גוומי של עיוובם קבוע. באופן הספו לבית הולן אינו במשפחה אח ששום

 להזנחה. חשז בגלל המעוכת חתעובות עקב אחו ספו לבית אחז ספו מבית ילזיה את שהעביוה משפחה של
 מקשו להימנע כז׳ אחו ספו לבית אותם והעביוה שהו שבה החינוכית מהמסגות הילזים את הוציאה המשפחה

"חשפו. המשפחתיות שהבעיות ההווים של חששם בגלל וופף החזש הספו בית עם הקשו הושויות. עם
 החבותית, הגוונים קשת מכל אנשים אצל האוכלוסייה, שכבות בכל ק״מת ההתעללות, סוג׳ שאו כמו ההזנחה, גם
 להזנחה, שגוום הוא עצמו העוני תמיז לא עניות. משפחות בקנב אחות התעללות צוות מכל ׳ותו נפוצה היא אן

 עלולים בילזותם ממנה שסבלו הזנחה עקב ההווים, הקוזמים: ווות1ב או בזוו הזנחה של תוצו הוא העוני אלא
׳לזיהם. של הבסיסיים הצוכים אחו למלא כשיוים בלתי אותם העושה נמוכה כללית ומיכולת מקש״ם לסבול

 למשפחה שיוגשו ותמיכה עזוה אחוים. מקוים לביו מתמשן - כנוני אופי להם שיש אלה מקנים ביו להבחין יש
 בתון המצב את לשפו יכולות הבסיסיים, צוכיה את ולספק משפחתו את לפונס ומתקשה מובטל, האב שבה

 טווח. ואווכת אינטנסיבית היא וקשה כוונית היא ההזנחה שבהן משפחות לה שזקוקות העזוה ספווים. חוזשים
 יש החבות׳. העזיפויות סזו לתחתית נזחקה היא הזנחה, בשל ילזים של להתפתחותם החמווים הנזקים אף על

 מעונות תקינה, להווות נחשב למה באשו באוכלוסייה שונות קבוצות ביו הובה השונות אפשויות: סיבות כמה לכן
 אחים אובעה על כושגיחה שש בת שילזה כן על האלה ההווים את שאשפוט אני )"מ׳ המקצוע איש בקוב אי-נוחות
 היענות שמעכב נוסף גוום להתפתח?"(. כז׳ ילז צוין אינטלקטואלי או וגשי גיוו׳ כמה שאשפוט אני מ׳ קטנים?
 העוני של לחלקו בנוגע וספקות שאלות עולות ובים. הזנחה מקו׳ מאחוו׳ העומז העוני הנואה ככל הוא לנושא
 היטפלות יש להזנחה שבהתייחסות קשה הוגשה כותעווות לעתים ההווים. בתפקוז קש״ם לעומת במצב

הבעיה את מחניף שהעוני בווו המקצוע. אנשי של הבוחנת לעין ׳ותו חשופות שהן מהסיבה ולו העניות למשפחות
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 להחזיק מצליחים אינם מההווים ובים ופסיכולוגית. חבותית מבחינה המשפחה של הפגיעות ומת את מעלה והוא
 המקצוע׳ הכיסא ממוום אנשים באים והנה כוחות. זל׳ והם בהישוזות אויוים כוחות להשקיע צויכים הם מעמז.

הזנחה. של האשמה גם האחוים הקש״ם כל על נוסף להם ומייחסים

הזנחה סוגי
 וגשית: והזנחה חינוכית הזנחה ופואית, הזנחה פיקוח, והעזו הפקוה פיזית, הזנחה הזנחה: של סוגים כמה ק״מים
 למפגעי התייחסות העזו או וניקיון ביגוז אוכל, כמו הילז של הבסיסיים הפיזיים לצוכיו אי-זאגה - פיזית הזנחה

הילז. את לסכן העלולים המגווים בבית בטיחות
 שאינם אנשים בושות ילז עזיבת מתאימים, לטיפול 1א לפיקוח לזאוג כזבל׳ ילז עזיבת - פיקוח והעזו הפקוה

 זה )בסוג בויחה או היעלמות אחו׳ שחזו ילז אי-קבלת וכן בוח או שנעלם ילז מחיפוש הימנעות לכן, מתאימים
ממנו(. הקטן אחיו של שמוטף בתפקיז לכן בשל שאינו צעיו ילז מושאו שבהם מקוים נכללים
 או וההווה, זנטל׳, או פסיכיאטו׳ טיפול לובות ופוא׳, לטיפול זקוק כשהילז ק״ם זה הזנחה סוג - ופואית הזנחה
 לבזיקה חיסונים, לקבלת אי-זאגה הוצע. שכבו טיפול לק״ם זואג אינו או המקצוע, איש אל יגיע שהילז זואג שאינו

 בעיות ופואית. הזנחה הם גם נחשבים עינ״ם זלקות כמו ופואיות לבעיות הולמת התייחסות חוסו אשפוז, או
 זואגים אינם שהוויו בילז להבחין יכולה במעון מטפלת אחות. או וופא שאינו מ׳ בפני גם להיחשף יכולות ופואיות
 נזושים. למשקפיים זואגים אינם שהוויו בילז או להווים, שזווחו שמיעה בעיות למוות עבווו שמיעה למכשיו׳

 העזוה למימון כלכליים קש״ם בגלל או אי-הבנה, או בווות - ׳זיעה חוסו בגלל להיגום יכולה ופואיות בעיות הזנחת
 טיפול כשהעזו או פעולה, שיתוף איו ועז״ן הטיפול נחיצות לגבי להווים הסבו ניתן אם לזאגה, סיבה יש הופואית.

 ששום לזכוו חשוב זה, בתחום גם התובות״ם להבזלים הסובלנות לצז הילז. אצל גזולה ופואית לבעיה לגוום יכול
ולזין. של הופוא״ם הצוכים למילוי הזאגה מחובת ההווה את משחוות אינה זתית או אישית אמונה
 והבעת חיובית התייחסות איו תכזיכה, העזו חום, העזו הילז: של הוגש״ם לצוכיו התייחסות חוסו - וגשית הזנחה

 לכזעש׳ עיזוז או סמים או אלכוהול לצויכת ושות מתן או עיזוז הילז, לעיני זוג בבן התעללות הילז. בכוחות אמון
 משמעות׳ לשינו' התייחסות חוסו או ביותו, לכן זקוק כשהוא גם נפשי טיפול קבלת לילז לאפשו סיווב עבו״נות,

וגשית(. התעללות על בפוק זה נושא פיווט )ואה הילז של הוגש׳ במצבו
 ילז בהשמת טיפול חוסו או ממושכים זמן לפוק׳ החינוכית מהמסגות הילז מהיעזוות התעלמות - חינוכית הזנחה

חינוכית. במסגות

ההזנחה נזקי
 בעוינות, מאופיין אתו שהקשו מפני המטפל, עם או ההווה עם בטוח קשו ביציות מתקשים מוזנחים תינוקות
עקביות. בחוסו או באי-הת״חסות בזח״ה,
 שגשוג העזו ווגשית. פיזית הזנחה בגלל גם אן אווגנית בעיה בגלל שגשוג" "העזו של למצב להגיע עלולים תינוקות
 בהובה נכזוכה וכללית מוטווית ובהתפתחות התינוק, של הביולוג׳ גילו את תואם שאינו בגובה משקל, בתת- מתבטא

וגשית(. התעללות על בפוק בנושא הוחבה לכוצוא )ניתן הבעה חסוות ופניו שקועות לח״ו לגילו. מהמצופה
קושי נמון, עצמי זימו׳ גם אצלם וואים ובהמשן כעם, תסכול, בהתמוזזות, קושי יש המוזנחים השנתיים לבני
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 לחפש כמו פשוטה בעיה לפתוו לחם כשנותנים גזולה. בעוצמה שליליים נגשוונ של וביטוי הזחפים, על בשליטה
 הויכוז נמת פתנון. אחו בחיפוש ביותו נמוכה ׳ציותיות מואים הם חסומה, אליו שהגישה ٧חפ או שנעלם צעצוע
 ללמז הסביבה מניסיון התלהבות מואים אינם הם גזלים, כשהם לווב בקלות. מוסחת וזעתם ביותו נמוכה שלהם
וגילים. לילזים ביחס מאוז מעסים גילם בני עם שלהם הקשוי□ חזש. משהו אותם

 יעילים לא שהם למזו הם ההווה. עם בטוח ולא חוז כובולבל, קשו המוזנחים הילזים אצל וואים גזלים. כשהם גם
 ההווה שזמות מתמזת בחוזה מלווה תלות׳ זפוס כן עקב מתפתח לעתים הווי. ומענה פעולה שיתוף בהשגת
ותאבז. תתוחק
 הם מוזנחים ילזים גילם בני עם בקשוים ואשמים. "ועים" בוזזים. עצובים, חשים אלה שילזים מואים מחקוים
גילם. בני יזי על לעתים נזחים הם ולכן יתו, לפעילות נוטים או פסיביים
 חסוי הם אן לביטחון כמהים הם וצו״ם. ולא אהובים לא מיותוים, שהם תחושה אצלם פיתחה חוו שהם ההזנחה

 וזחו״ם. בוזזים מסופקים, בלתי ושוב שוב עצמם למצוא עלולים הם וכן הזזיות, של בסים על קשוים ביציות ניסיון
 שבו הזמיון לעולם בווחים חלקם מהמציאות. וגשית להתנתק מוזנחים לילזים גוום המתמשכת ההזנחה של הכאב

 שסבלה ולזה למשל, מנחמים. אלטונטיב״ם סיפווים יזי על הקשות חוויותיהם את מחזש" לעצמם ל״אוגן מנסים הם
 לווב. מתנות לה ומעניקה אותה מפנקת למעון, קבועות לעתים שכזגיעה אם על סיפוו בזתה ביותו, קשה כ׳הזנחה

לחלוטין. מהילזה האם התנתקה במציאות
 למיזה נושאי לגבי אזישות מגלים הם קוובות לעיתים נמוכה, מוטיבציה ובים מוזנחים לילזים יש לימוזית, מבחינה
 במווה, ׳ותו ובה תלות ומגלים עצמית מעבוזה חוששים הם יוזמה. או מעוובות חסוי הם ובים ובמקוים חזשים
אחוים. ילזים לעומת

 גיוו׳ העזו ובחשבון. בקויאה במיוחז בולט הזבו בלימוז״ם. וציניים מקש״ם סובלים הביניים כיתות ילזי
 אלו ילזים של שהשגיהם מזווחים מווים השפה. בתחום בעיות על משפיע הקוובה ובסביבה בבית אינטלקטואלי

מהזנחה. סובלים שאינם גילם בני של להישגיהם בהשוואה מאז נכזוכים
 המסגות לזוישות בהתאמה גזול וקושי סמכות זמויות עם מתמזת התנגשות כמו התנהגות, בעיות יש ובים לילזים

ההווים. של הולם פיקוח באיו הספו מבית הובה נעזוים הם שוהים. הם בה

התאבזות. ניסיונות של גבוה ואחוז זנות, בסמים, שימוש ופשיעה, לעבו״נות נט״ה יש מתבגוים אצל

כן. הזבו איו בפועל אם גם גבולית, שכלית בומה קוובות לעתים להיואות יכולים הגילים כזכל מוזנחים ילזים
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להזנחה הגזומים
בהווה ווים٠ גוובוים

 הקוובה. בסביבתם עוינות של ינום או יציב לא בית הזנחה, של איש׳ עבו יש ׳לזיהם, את המזניחים ובים להורים
 עם שחוו היחסים זפום את ׳לזיהם עם משחזוים ולמעשה יציב בלתי באופן שלהם הנישואין יחם׳ את בונים הם

 של הפנימיים משאביו שכן ההווות, איכות של זומיננט׳ מוכיב היא ההווה של שאישיותו מניחים חוקנים הוויהם.
 יכול הוא שאותה החבותית התמיכה מיזת ועל אתו הקשו איכות על לח״ם, השותף בחיות על גם ישפיעו היחיז
 לו ה״תה ולא בילנותו, קשה וגשי בחסן ההווה לקה אם מכועת. תכונה היא ההווים של הנפשית יציבותם לקבל.

 כלפי הקשות תחושותיו את לשפו הזזמנות לו ה״תה שלא או הקוובה, בסביבתו ובטוח טוב קשו לקשוו הזזמנות
 שגילה שכן או מזרין מווה, גננת, כמו תומכות אחוות זמויות יזי )על המשפחה למסגות מחוץ האלה החוויות

 כן ועקבי. רציף בטוח, חם, קשו לילזיו להעניק להתקשות עלול הוא מתקנת(, טיפולית חוויה יני על או אכפתיות
הלאה. וכן שלישי ובזוו שני בזוו המשפחה בתון הזנחה של חוזו זפום נוצו

 לאזישות, נט״ה שלהן, הזחפים על בשליטה קושי משותפים: אפיונים כמה יש ׳לזיהן את המזניחות ובות לאיכוהות
 מחלת אף ולעתים קשות, אישיות הפועות של בעיות גבולית, משכל מנת או פיגור של בעיות יש לעתים ניכאון,

 בשלות חסוות אלה איכוהות לאלכוהול. או לסכוים התמכרות וכן המציאות( עם הקשו )אובזן פסיכוזה עם נפש
 .זוגן. ובבני בילזיהן טווח ארוכת וגשית השקעה להשקיע מתקשות או האחו של צוכיו בהכות מתקשות וגשית,

 שציפיות להביו הנחוצה הגמישות להן איו כלומו, מציאותיות, אינן מילניהן האימהות של ציפיותיהן ובים במקוים
הביולוגי. לגילם מותאמות להיות צויכות מילזים
 אף ׳לזיהם. את להזניח עלולים האישיות ובשאיפותיהם שלהם בקו״וה בעצמם, בלעז׳ באופן שעסוקים הווים

 בהשקעה זלות יש המשפחה, של כלכלית וווחה עקב נאותה או מושקעת פיזית סביבה לכאווה, יש, שלילדיהם
 במצב בוגשותיו. או בצוכיו אמיתית התעניינות וללא השגחה ללא ובות, שעות לבזו עזוב והילז ההווה, של הוגשית

עליו. ושומו בסביבה שנמצא זמין מבוגו באיו לסכנות נחשף הוא קשה וגשית הזנחה של זה
 כלכלי. למצב קשו בלי קיצוניות חינוכיות גישות אימוץ של או איזיאולוגית חשיבה של תוצאה גם להיות יכולה הזנחה

 )למשל, גילו מבחינת לכן כשיו שאינו לילד מוגבלים בלתי ועצמאות חופש מתן או קיצוני ליבוליזם הוא לכך ביטוי
לבית(. וחזוה מהבית יציאה זמני על האחויות העבות הילז, אל האווחות הכנת על האחויות העבות
 כל או תוופות חיסונים, לקבל לילזיו מאפשו אינו ההווה קיצונית. זתית אמונה בשל גם להתפתח יכולה הזנחה
 לסכן יכולה כזאת הזנחה טבעית". "לא התעובות השוללת איזיאולוגיה או נה1אמ מתון ניתוח( )לובות ופוא׳ טיפול
ויעיל. פשוט לטיפול שניתנות מחלות בעקבות גם מוות עז קשים ופוא״ם בסיבוכים ילדים

בילד ירים גזווזים

 או נכויות עם שילזים הטוענים יש הזנחה. להיווצוות הגוומים ילזים של כזאפ״נים חד-משמע׳ באופן לזהות קשה
 תופעות לפתח עלולים הילזים ההזנחה שבגלל בווו כיום להזנחה. יותר גבוה בסיכון נמצאים התנהגות קש" עם

התינוקות לילזיהן גירויים מעט מספקות כזזניחות אימהות לזוגכ׳ה, הק״מת. ההזנחה את ׳גביוו שאף התנהגותיות
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 גזלה וכן אזישות מגלה הוא לסביבה, מעסה התייחסות מואה בתגובה התינוק שלהם. מעסים לאיתותים מגיבות והן
אליו. האם של אי-הת״חסותה

במשפחה הקשווים גזומים

 ממשפחות שבאים מוזנחים ילזים הנבה פוגשים אנו להזנחה. הסיכוי על מאוז משפיע המשפחתית המענכת מצב
 הילזים. צווכי למילוי זמינים משאבים ופחות יותנ קסנה הכנסה קנובות, לעתים משמעו, אב העזנ חז-הוויות.
 כשננקסות גם לילזיהם. ההווים בהתנהגות עקביות וחוסו וציפות חוסו נמצא מוזנחים, הילזים שבהן במשפחות

 כמה עז בוזקים או עוקבים ההווים איו אחוים, הוגלים הקנ״ת או לילז משמעת הוגל׳ הקנ״ת כמו חינוכיות יוזמות
 בנקוזות עצמו מעשה אותו על מוחלס התייחסות בחוסו או חויף בעונש להגיב עלול ההווה שלהם. המסו נקלס

הוניו. של תגובתם אופן את לצפות או לנבא זון לילז איו וכן שונות, זכון

בסביבה הקשוו־ים בזרמים

 תמיכה ובות. למשפחות תמיכה מעוכת משמשים הוחבה בקהילה גוומים או מכוים שכנים, המווחבת, המשפחה
 להווים חסוות ׳לזיהן את הכזזניחות במשפחות כ׳ נמצא היום-יום. קש" עם להתמוזז למשפחה עוזות מהסביבה זו

 שקשוים חשים הם מכנים עם או משפחותיהם עם קשוים המזניחים להווים יש כאשו גם כאלה. ועזוה תמיכה
 קוובות לעתים תומכים. לא אן אינסנסיב״ם ואפילו תכופים להיות יכולים הקשוים תומכים. קשוים אינם אלה

לה. זקוקים שהם והאהזה התמיכה במקום התנהגותם על גזולה ביקוות למנת זוכים אף ההווים
 במתנ״ס ׳לזיהן את המזניחות משפחות מעס נכוצא אנו נמוכה. בקהילה תומכים משאבים של זמינותם ובים במקוים
מבוזזות. והן מהמשפחות מתוחקים או מתנכוים השכנים הציבוו׳. הגן של המשחקים במגוש או השכונתי

 את המחלישות תאונה או מחלה ופסיכולוגיים, כלכליים קש״ם היוצות אבסלה עוני, להיות יכולים אחוים לחץ גוומי
 שבו מצב ׳וצוים האוב״קסיב״ם והקשיים הלחץ ההתמ״זות. יכולת את ומקסינות המשפחה של הכלכלית היכולת

בו. לספל הוגש׳ הפנאי איו שלהווים משום מוזנח הילז

הזנחה □ל מזטים ושמים
 הזנחה. של וושם המתבונן בעיני היוצוים גווכוים כמה שקיימים סוענים ההזנחה בתחום העוסקים ובים מקצוע אנשי
 יכול והוא המשפחה של בע״ת׳ נקוזת׳ ממצב סביבתיים, מגוומים מושפע שהוא משום היסב לבזקו יש זה וושם
 להצליח כז׳ אותם לווסת ולזעת אצלנו, להיווצו שיכולים המוסעים לושמים מוזעים להיות עלינו מוסעה. להיות
בהזנחה. מזובו באמת שבהם מקוים אותם את ולאתו

 וזל עני שמישהו העובזה בפועל, הזנחה. של מקוים קשה עוני של מסוימים במקוים לואות נס״ה לנו יש - עוני ו.
 ׳לזיהם, של והוגש״ם הפיזיים לצווכיהם זואגות העניות המשפחות ווב הזנחה. על להעיז כז׳ בה איו אמצעים

 הוויו, עם סוב מתקשו מאושו, נואה הוא אן מה במיזת נק״ם לא ואף מוופסים בגזים ללבוש יכול ילז שכן,
תקין. באופן ומתפתח חבויו או אחיו

׳לזיהם. על כואו׳ השגיחו שלא בסענה ההווים, של כהזנחה מזווחות ילזים מעווביס שבהן ובות תאונות - תאונות .2
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 בהשגחה כשהם גם ובחבלי□ נפצעים ילזים לצעונו, אחוות. בפציעות גם אן כוויות של בתאונות ٢נפו הובו
בית. בכל כמעט בטיחות בעיות ויש טביוה,

 כינמת יתושים, עקיצות של חויג ניבוי כמו להזנחה, קוובות לעתים הנחשבות שכיחות בעיות יש - פיזיות בעיות .3
 הילז את הביאו לא כ׳ הזנחה להווים מייחסים המקצוע אנשי חיתולים. תפוחת כמו שונות עוו ותפוחות חויפה
 שלא או הפגיעה את למנוע אין יזעו לא ההווים כי מתבוו לעתים הבעיה. את מנעו ולא לטיפול יותו מוקזם
לטיפול. פנו לא ולכן נכון, אותה פיושו

 במשפחה פגיעות יותו יש למשל, עלייה בעקבות במשפחה ושינוי מעבו של שונים במצבים - במשפחה שינויים .4
 שונשים ולהכות להיקלט מהינ ובניסיון בפונסה עסוקים ההווים הזנחה: של מאפיינים או הזנחה להתפתח ועלולה

 אווכות שעות במשן לעצמם לזאוג מהילזים מצפים שהם או לילזים, לזאוג מספיק פנויים הם ואיו החזשה, ٢באנ
 במחשבה לצונן או שנוצו למצב ההווים מוזעות בהסבת זי ולעתים זמני, זה מצב לגילם. מותאם שאינו באופן

לילזים(. צהוון או )מועזונית במשפחה התומכות מסגוות על משותפת
 הגיל בזבו לנו וזוים שונים מושגים עמה מביאה אחות תובות בעל ממקום שבאה כושפחה - תובות הבזל׳ .5

 וגובלים חויגים נחשבים הקולטת החבוה שבעיני מושגים תלוי, ובלתי עצמאי להיות מילז לצפות ניתן שבו
 אלא ולהאשים למהנ לא הווות, של בנושא למשפחה שיש המושגים מהם ולבזוק לבוו מקום תמיז יש בהזנחה.
לכם. הזבוים נואים אין להם ולהציג הזבוים, את ההווים וואים אין ולשמוע לשוחח

 חז-הווית, משפחה של המצב הוא הזנחה של מוטעה וושם ליצוו העשוי אופייני מצב - המשפחתי התא מצב .6
 מלשפוט להיזהו יש במשמוות. עובזת שהיא או מהבית ת1אווכ שעות ונעזות ׳לזיה עם לבז החיה אם כמו

 ליותו זקוקה היא הגיוושין בגלל זווקא לווב, בבית". לא גם היא התגושה, שהיא מספיק "שלא כן על אותה
כתפיה. על ווגשי, כלכלי נוסף, עול ויש תמיכה

 לבזוק יש החבותית. כזהנוומה סטייה ק״מת שאכן הוושם את לבסס כזי אלו, גוומים בחשבון להביא אפוא, יש
 בקשו ולהתנהגותו הילז של והנפשי הפיזי למצבו בעיקו לב ולשים מתמשכת, או חז-פעמית בבעיה מזובו האם

 הוושם את לבסס אין אחוות בסוגיות ככזו לכזצבו. ביותו חשובה העזות שהם בסביבתו וילזים מבוגוים ועם אתכם
יחז. סימנים מכמה אלא שניים או אחז מסימן

לסיכזם
 אחות. התעללות צוות כל מאשו יותו בילזים ביותו השכיחה הפגיעה היא מוזנח, נושא היותה אף על ההזנחה,

 באי- פיזי, במחזל להתבטא יכולה הזנחה ליזה. מגיל ילזים מכונה ונפגעים החבותיות. השכבות בכל מתוחשת היא
 שבהן במשפחות גם הילז, של הבסיסיים הנגשיים לצוכים באי-היענות וגשי, ובמחזל בסיסיים פיז״ם צוכים סיפוק

כלכלית. וווחה יש
 חמווים ובליקויים במוות הקשים במקוים מתבטאים והם האוון, ובטווח הקצו בטווח קשים הם ההזנחה של הנזקים

ילזים. של והוגשית השכלית הפיזית, בהתפתחותם
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וגנטית ילות٧הת
 התפתחותו על גם מכועת השפעה לה להיות שעלולה פגיעה הילז, של הנפש בח" פגיעה היא גשית١ התעללות

 קשוים ליצוו וביכולתו הוגשית בהתפתחותו הילז, של הזהות בתחושת מחבלת הוגשית ההתעללות הפיזית.
ובעתין. בהווה סביבתו עם תקינים

 הונית התנהגות ביו המטושטש הגבול הוא אחז מנכז׳ קושי לאיתוו. וקשה להגזוה קשה היא נגשית התעללות
 מקוים ישנם ביותו. התקינה בהווות וגם הווות, בכל התעללות. הנחשבת התנהגות לביו למקובלת נחשבת שעז״ן
 הוגשית הפגיעה וגשית, התעללות יש שבהן במשפחות ׳לזיהם. של בוגשותיהם משים מבלי פוגעים ההווים שבהם

 ובמיזה ילזים כלפי נועו, בני כלפי מתוחשת וגשית התעללות לילז. ממש של נזקים ומסבה ׳ותו שכיחה חזקה, היא
ופעוטות. תינוקות כלפי גם ובה

 ההווה עם מתקשו הוא שזוכה שפתו, אליו. המחויבת הווית זמות עם משמעות׳ קשו אותו כשמלווה גזל התינוק
ומבטים. גוף תנוחות תנועות, בכי, של שפה סימנים, של שפה מילולית, לא שפה היא החיצוני והעולם

 הוא וכן בו, התינוק של ובה תלות ואינטימי, קווב קשו לאפשו צוין המטפל ההווה התינוק, שפת את להביו כז׳
ומםביוות. המפושות המילים בלי ׳לזו של הסימנים שפת את להביו היכולת לו שתהיה צוין

 כתינוק שלו בהתנסויות קשווה זאת לעשות שלו היכולת אותם. ולפענח התינוק של המסוים את להביו צוין ההווה
 יכולות שלו ההתנסויות אז אמפטית, לא בסביבה או מעטים גיוו״ם בעלת בסביבה גזל הוא אם מטפלות. זמויות עם

 יקבל וסקון חקון תינוק לזוגמה, לקוי. להיות עלול שלו הילז לשפת "תן שהוא התוגום מכאיבות. או שליליות להיות
מנוחה." וחסו מפויע "הוא כמו, תגובה או פענוח
 תגובות כאן גם שלו. כניצול התינוק של וההזזקקות התלות את לואות יכול כילז, קופח שהוא שמוגיש ההווה
 ווצה הוא אז זווקא ע״פים, כשאנו פעם "בכל נגזי", זה את עושה "הוא התינוק נגז תוקפניות להיות יכולות ההווה

לו. זקוק שהתינוק למה גמוו בניגוז עומזות אלה תגובות היז״ם". על
 כושפילות הן אלא זאת, נותנות הן שאיו וק שלא משפחות ויש ותמיכה להבנה זקוקים ילזים הילזות, תקופת לאוון

"וע". של עצמי זימו׳ אצלו בונות ובכן אותו מפחיזות אקטיבי, באופן הילז את
 עם להתמוזז קשה ובות למשפחות וגשית. להתעללות כאמוו, הם, גם חשופים נועו ובני ׳ותו בוגוים ילזים

 לקשוו ׳לזיהם וצון על ואכזו׳ קשה באופן המגיבים הווים יש לעצמאות. שאיפתו ועם המתבגו של התפתחותו
 כמו עונשים משתייכים. הם שאליה החבותית בקבוצה מקובלת זאת כשהתנהגות גם השני המין בני עם קשוים
 בהשפלה גם מלווה הזבו לעתים וגשית. התעללות למעשי זוגמאות הם חבות׳, למגע הזכות ושלילת כליאה

אחוים. אלימים באמצעים או מילולית באלימות ובשימוש

רגשית ללזת٧הת של סוגים
להלן: ככופווט וגשית התעללות של סוגים כמה קיימים
 קיובה ליצוו הילז של הניסיון בזיכוי ממנו, בהתוחקות הכותבטאת הילז אל הווה של עוינת גישה - זח״ה

ממעשיו. מתמזת ובהסתייגות
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 בכן. לו מפריע או וובות״ם קשרים מליצור אותו ומונע הרגיל, הח״ם ממהלן הילז את מנתק המבוגר - ביזוז
 מסוים העבות באמצעות חבות״ם, קשוים לק״ם הילז על איסוו באמצעות כמו שונות בזוכים זאת עושה המבוגו

 המבוזזים ילזים יש הילז. אצל וניכוו ביזוז תחושת היוצוות נוספות ובזוכים שליליות כוונות יש לסביבה כ׳ האומוים
אחיהם. עם אפילו תקין קשו לקשוו מתקשים שהם כן כז׳ עז במשפחותיהם

 העולם תמונת את לבנות לילז הגוומים ולווין איום של אוויוה ויוצו מילולית באלימות משתמש המבוגו - הפחזה
וצונה. את שנוגז באופן כזתנהג הילז כאשו מהבית בגיווש בנה על המאיימת אם לזוגמה, עוין, כמקום
 ובסביבתו. בעצמו אמון לתת שלו ביכולת ולפגיעה עצמו בתון להתכנסותו הילז, של להסתגוות גוומת זו הפחזה

 את בכן ומשבש חבותית, אנטי עבו״נית, התנהגות התפתחות על משפיע המבוגו - הזחה או השחתה
 ההווה של כזאת הזחה סם. לצוון הון ולזו את הכזעוזז הווה למשל, ׳לזו. של הנוומלית החבותית התפתחותו

הילז. של שלילית כזהתנהגות התעלמות כמו סמוי באופן אף או ומוצהו גלו׳ באופן להיעשות יכולה
 של לצוון נענה ואינו שיחה, ואפילו משחק כמו להתפתחותו, החיוניים גיוו״ם מהילז מונע המבוגו - התעלמות

לו. מעביו שהילז למסוים עו ואינו ובצוכיו בעולמו בילז, מתעניין אינו הוא קשו. עמו ליצוו הילז
 הזנחה למעשה כאן. שוב אותה להזכיו הואו׳ מן הזנחה של בפוק הוזכוה וגשית שהזנחה אף על - רגשית הזנחה
 למשל, תינוק של במקוה התינוק. מצווכ׳ או הילז מצווכ׳ הנעו, מצווכ׳ התעלמות של גבוהה זוגה היא וגשית
 יכולה כזו הזנחה שמיעה. של קשו או עין קשו ׳ציות ללא ביז״ם, החזקה ללא אווכים זמן לפוק׳ בהשאותו מזובו

מסופקים. הילז צווכי וביגוז( מזון )למשל, פיזית כשמבחינה גם להתוחש
 פגיעה הם גם נפגעים פיזית, או מילולית ההווים, ביו קשה לאלימות העזים ילזים - במשפחה לאלימות עזות

 מאבז מהוויו אחז את וואה כשהוא ממנה נפגע הוא אן הילז כלפי ישיו באופן מופנית אינה האליכזות קשה. נפשית
 - הקווב שהעולם הילז של התחושה מאחיו. אחז נגז או האחו ההווה נגז באלימות ופועל מעשיו, על שליטה

 הפגיעה מתעועות. לבית, שמחרן העולם את להכיו ולצאת להתפתח אפשו שממנו בטוח כזקום הוא - כזשפחתו
 כן ההווי. במאבק שלהם" "לצז הילזים את לג״ם מנסים ההווים כאשו זוג, בני ביו אלימות במצבי ׳ותו חמווה

 הצזזים. אחז מצז קשה לעוינות נחשף והוא מתעועו ביטחונו נאמנות, של קשה קונפליקט הילז אצל נוצו
 העמזתו אהובות, מזמויות שלו ובוטה שרירותי ניתוק מהילז, חופש שלילת גם לכלול יכולה וגשית התעללות
 להתנהג ממנו זוישה או השפלתו מובחן, בלתי באופן ממעשיו רצון שביעות חוסר קשה, ביקורתיות במבוכה,

 פיתח מצליחנים הווים של ממשפחה קשים למיזה ליקו" עם אינטליגנטי נעו )לזוגמה, והגיוני סביו לא באופן
 נזחה הנעו המזעים. בתחום בולט כישוון הואו אחיו שלושת לובות המשפחה כל ואילו התאטוון, בתחום כשוונות

 הנשיות"(. "התגלמות הם שכשוונותיו כן על אותו ביקו ובעיקו מבזים, גנאי בשמות אותו שכינה אביו יזי על קשות
 וחזיוה הילז של עולמו על מוחלטת השתלטות יש וגשית. התעללות של נוספת צווה היא קיצונית יתר הגנת

עצמו. בכוחות העולם עם להתמוזז סיכוי שום לו שאיו תחושה הילז אצל היוצו זבו לח״ו, עצוכזה

ת٦1הרגע 1ללוו٧ו חקי
 בהעוכתו פוגעת היא הילז. של והפיזית הקוגניטיבית הוגשית, בהתפתחותו לפגיעה גוזמת וגשית התעללות
 לתפקז וגשית מהתעללות שנפגע ילז של סיכוייו הוחבה. ולחבוה למשפחתו שלו ההשתייכות ובתחושת העצמית
ועיוות בלבול ׳וצות היא הילז. של החשיבה יכולת על גם בשפעוז להתעללות ביותו. נמוכים הם מאושו ככ׳בוגו
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 קשווים לא והם בשויוותיות מאופיינים ההתעללות מעשי נפגעת. לתוצאה סיבה ביו לקשו והיכולת המציאות של
זה. לבלבול כמובן, התורם, זבר לניבוי, ניתנים אינם הם ולכן הילז, להתנהגות בהכות
 נפשית, מהזנחה שסובלים תינוקות אצל הנואית תופעה שגשוג", "העזר הוא הקשים הנזקים אחז - פיז״ם נזקים

 עצובים, נואים אלה תינוקות ושינה. האכלה של בנושאים ההווה עם שלהם בקשו שלילי מעגל שיש תינוקות אצל או
 מתוחשת לעתים לגילם. יחסית ונמוכים וזים הם סביבתם. עם קשו ׳וצוים ואינם פסיביים מנותקים, או כופוחזים
 להתעלם נט״ה יש בלבז. וגשית היא הסיבה לעתים אן פיזית, הזנחה בשל או - אווגניות בעיות בשל התופעה
 לקבלה. זוכים אינם ההתפתחות של קויס׳ בשלב להתעובות הזקוקים וההווים התינוקות וכן לבעיה הוגש׳ מהוקע

 הזיבוו בהתפתחות קש״ם למיוה, וליקו" לכויזה בעיות נפוצות טפו בית בגיל ילזים אצל - קוגניטיביים נזקים
מאוז. מצומצם להיות יכול המילים ואוצו שפה, ובוכישת

 מתבטאת והיא נמוכוז, היא וגשית מהתעללות הסובלים ילזים של העצמית ההעוכה כ׳ נמצא - וגש״ם נזקים
 מקויות ולתאונות לפציעות מועוים הילזים קוובות לעתים - עצמית בפגיעה ואף עצמם של חפצים בהשחתת למשל,
 או יכולת חוסו של התחושה מבוגוים. יהיו כאשו גם עליהם ישפיע להצליח ביכולתם הנכוון העצמי האמון כביכול.
ומוטיבציה. הישגיות ולחוםו לאוישות הפנימיים, למשאבים ביחס עמוק לספק גוומת להצלחה כלים העזו

 )"אני ההתעללות בגלל שהופנמה וע" "אני של העצמית לתפיסה ביטוי עוז היא הילז את המציפה אשם תחושת
 ומבוגרים ילזים אצל יש כן, על נוסף מכוני"(. מתעלמים או עלי שכועסים אשם אני קשות, למילים וואו׳ נזק גוום

 התעללות את המלווה אונים חוסו תחושת ולחוזות. שקט לחוסו ובים ביטויים גם וגשית כוהתעללות שסבלו
התאבזות. לניסיונות ואף לזיכאון להביא עלולה הנפשית

 נענוע בקין, הואש זפיקת של הוגלים להתפתח עלולים וכים וילזים תינוקות ילזים, אצל - התנהגותיים נזקים
עצמן. על החוזוות בעיטות או נשיכות מונוטוני, באופן הגוף
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 ההורה, את מספק ^אינו מעשה כל על להשפלה או לביקוות הציפייה - עש״ה מכל קיצונית הימנעות גם לנאות ניתן
 אחוות אופייניות התנהגויות להיות. עתיז שהוא המבוגו ושל הילז של הפעולה מנתב את שמצמצם באופן מופנמת

 מתאימים לא במקומות צוכים עש״ת של בעיות מזון, אגיות מזון, גניבת ממחלות, חשש פוביות, כפייתיות, אלה: הן
)ונזליזם(. הזולת של ווכוש איש׳ וכוש להום נט״ח וכן צואה מויחת או

 התקפי של התנהגויות גם אופייניות בסמים. שימוש וכן לזנות היזוזוות מהבית, בויחה ניסיונות יש מתבגוים אצל
ופיזית. מילולית באלימות להתבסא היכולים נשלטים בלתי זעם

 לעתים המלווים בסביבה, אמון וחוסו קיצונית בחשזנות מאופיין אנשים עם הקשו - הבין-איש״ם לקשרים נזקים
 לפנות בנט״ה המתבטא זבו זו, לביו מכו ביו להבחין יכולת בחוסו או זוים וכלפי קוובים כלפי אלימות של בביטויים
הימים. כושכבו מכוים חם כאילו זוים לאנשים

 את להכיו או לבטא יכול חיה שלא הילז אחוים. אנשים של לסבלם אמפתיה להוגיש קושי הוא לנזק נוסף ביטוי
 אחוים. אצל ביטוי ליז׳ באים כשהם אלה תחושות מכיו לא או מסוגל אינו ההתעללות, בשל הקשות ותחושותיו כאבו

 עלול הוא ולמעשה שלו, ׳לזיו כלפי אמפטיה לחוש יכול אינו והוא להווה, הופן הילז כאשו במיוחז חויף נזק זהו
הוויו. בבית ק״ם שהיה המתעלל הזפום את ׳לזיו עם לשחזו

 מהתעללות שסבלו ילזים והקוובן. המתעלל יחסי את אנשים עם ביחסים לשחזו מתמשכת נט״ה יש כן על נוסף
בבגוותם. זומות יחסים במעוכות עצמם למצוא עלולים בילזותם וגשית

רגשית יהו|וז הגורמים
בהורה הקשורים גזומים

 אותו את שלו חילז אצל מזהה מתעללת התנהגות שחווה ההווה בין־זווית. ובים במקוים היא וגשית התעללות
 כילו שחולשתו כמו אליו. הוויו שהתייחסו כפי בזיוק אליו מת״חם והוא עצמו, - הוא שהיה וחלש אונים חסו ילז
 זה עם שלו. בילז אותה לואות מתקשה הוא אותה, להסתיו או להחניקה למז והוא והתמיכה הכוה את קיבלה לא

 חוו שלא מתעללים הווים יש זאת ולעומת מתעלל, הווה יהיה התעללות שחווה ילו כל שלא להעיו חשוב
בעצמם. התעללות

 את לוסן קושי כלומו, אימפולסיבית, התנהגות של תופעות יש בילזיהם וגשית התעללות המתעללים הווים בקוב
 התסכול סף קוובות לעתים באנשים. אמון לתת וקושי נפשית בשלות חוסו מזח״ה, מתמיז פחז נוקשות, עצמם,
 הילז. או התינוק לצווכ׳ עצמם את להתאים נזושים הם שבהם בתנאים לתפקז מתקשים והם נמון שלהם

 קשה פגיעה פוגע כזה שימוש בילזיהם. וגשית המתעללים הווים אצל ٢נפו הוא באלכוהול או בסמים השימוש
רגשית. התעללות של בכיוון להשפיע ועלול בכלל ההווית ביכולתם

 חוסו ילזים. והתפתחות הווות בנושא וכישורים יזע העזו לעתים מוצאים וגשית התעללות המתעללים הווים אצל
 ללא בהשאותם או עליהם סביוה לא אחויות בהטלת הילזים, של קיצונית בהענשה למשל מתבטא זה יזע

הולם. פיקוח
 וואים אחוים הווים ככזה. אליו מגיבים והם ומטויז מציק גוום בילז וואים הם באישיותם, קושי שבגלל הווים יש

 את מעביוים הם זאת לתחושה מוזעים בלתי בעבום. או בעולמם שנואה זמות להם המזכיו מישהו בילז
אליו. הטינה
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בילד הקשורים גזומים

 נמון, לידה במשקל ותינוקות פגים בהווים. שלהם המוחלטת התלות עקב וגשית להתעללות ׳ותו פגיעים תינוקות
 פוטנציאל עם כילזים הם גם מוגזוים מסוימות, התפתחות מבעיות או ממחלה הטובלים ילזים או מום עם ילזים

 עלול זה זבו לסביבה. מועטת במיזה מגיבים הם ולעתים ׳ותו בוכים הם ׳ותו, קשה בהם הטיפול שכן לסיכון,
נוספים. סביבתיים לחצים עליו ויש קשה הכלכלי שמצבו תמיכה, וחסו צעיו הווה לתסכל

 של סיכון באוכלוסיית הם גם נמצאים היפואקטיב״ם, ילזים או וויכוז קשב קש" עם למיזה ליקו" עם ילזים
 חאתגוים עקב או אחוים ילזים לעומת שלהם המוגבוים הצוכים עקב המתעוווים הלחצים בגלל וגשית התעללות
ההווים. בפני מעמיזים שהם המיוחזים

د



במשפחה הקשורים גזומים

 כאלה בעיות ההווים. בין גלו׳ עיכוות "לעקוף" כז׳ הילז כלפי מופנות להיות עלולות הזוג בני ביו בקשר קשות בעיות
 יכולים יעילים לא תקשוות )זפוס׳ וגשית להתעללות הסיכוי את מגביוים במשפחה יעילים לא תקשוות וזפוס׳
ועוז(. סותוים מסוים מתמשכות, שתיקות להיות
 "חצי את לואות )נוסים שליליות להתנהגויות ובה ובמיזה חיוביות להתנהגויות מועסת במיזה מגיבים מסוימים הווים
 ביחס בוווה מזיניות וחוסו הילז אל ההווה בתגובת ועקביות וציפות חוסו יש ילזיהם(. מעשי בכל הויקה" הכוס

וכזומה. סזו ניקיון, משמעת, של לנושאים
 שהם המסו ניתן לילזים ותפקוז׳. וגשי עומס 'לזים כמה על או אחז ילז על להעמיס נטייה יש מסוימות במשפחות
 כז׳ קיצוני באופן עצמם את לצמצם או מצוקה בזמן בהם לתמון שעליהם ההווים, של הנפשית לווווזה האחואים

 מזין, של תפקיז לבעל נהפן הילז תפקיזים. היפון יש אלה במשפחות שבגיזולם. מהעומס ההווים את לשחוו
 גבולות אין שבהן במשפחות קווה הזבו הילזים. או הילז של הלב תשומת למוקז נהפכים ההווים ואילו וזואג אחוא׳
 הילזים. של הוגשיים הצוכים למילוי הזואגת חווית מעוכת של היואוכיה וחסוה לילזים ההווים בין בוווים

 הנפשית בוווחה מווכזים כוחותיו שכן שלו, האישית להתפתחות הנחוצים הכוחות חסוים לילז זה מזפום כתוצאה
ההווים. של

בסביבח חקשווים שוחים

 וגשית: התעללות של הסיכון את להגזיל שיכול באופן המשפחה תפקוז על המשפיעים חיצוניים לחץ גוומי כמה יש
 המטלות ועם בכלל לחצים עם להתמוזז המשפחה יכולת על להשפיע יכול אבטלה או מיתון בעקבות כלכלי לחץ

בפוט. במשפחה, הילזים של המשתנים הצוכים עם וההתמוזזות היומיומיות ההוויות
 הסטטוס הכלכלי, הסטטוס אובזן בעקבות ללחצים יותו פגיעות חזשה, לאוץ מעבו כמו מעבו במצבי משפחות
 הם אין לאוץ העל״ה ובעקבות בכיו בתפקיז להיות ההווים יכלו המוצא )באוץ המשפחה במבנה והשינוי תעסוקתי
 במהיוות השפה את ווכש זאת לעומת הילז מקצועית. לא בעבוזה לעבוז נאלצים שהם או עבוזה למצוא מצליחים

 אלה לחצים ההווים(. לסמכות שלו היחס את לשנות שיכולה עובזה במשפחה, מובילה לזמות הופן קוובות ולעתים
 הנחוצים והלחץ הנטל תחת שכוועות משפחות יש אך חזשות, התמוזזות זוכי לכוצוא המשפחה את מחייבים

במשימה. ומתקשות החזשה בחבוה מחזש להתאוגנות
 וחושפת המשפחה את המבוזזת עובזה הווובה, הקהילה מצז הבנה - לאי חשופות מעבו במצב משפחות לעתים
 עולים של למשל( ענישה )בנושאי ילזים בגיזול הקשווים לנושאים שונות התייחסויות ממילא. לה הקשה בשעה אותה

 יכול כזה מצב הקליטה. בתהלין- הנחוצות והשיחה ההבנה את החוסם וביקוותי שיפוטי ליחס גוומות ותיקים, ושל
שלה. הקוזמות התמיכה מעוכות את איבזה שכבו המשפחה את יותו עוז לבוזז

 קבוצה כלפי עוינת מגישה הנוצו לחץ שכל להביו ואוי כזה. מסוג ללחצים חשופות במעבו הנתונות קבוצות וק לא
 וגישה אהזה נחוצה כזו לחץ בשעת להתעללות. סיכון על להשפיע יכול לאומי, או עזתי זת׳, וקע על באוכלוסייה,

אלה. לחץ לגוומ׳ ביותו והפגיעים הואשונים הקוובנות שהם ים1יל עם במגע הבאים המקצוע אנשי של תומכת
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לסיכזם
 המשכילות או המבוססות במשפחות החבות. של הםוציו-אקונומיות השכבות בכל מתוחשת וגשית התעללות

 ההתעללות במצבי כמו חינוכית. כגישה מוצגת היא ולעתים פיזית, בהזנחה כלל בזון מלווה אינה ההתעללות
 עובוה אלה, במשפחות המתעוווות בבעיות ולהתעוב לושויות פנ״ה ליזום קושי מקצוע לאנשי יש האחוים,
הגנה. העזו של לסכנה אלה ילזים זווקא שחושפת

 ילז של להווה אחז. גוום וק כזהווה וגשית התעללות גווכזים. של ממכלול לנבוע יכולות ילזים של מצוקות כיזוע,
 מקצועיים. וסיוע תמיכה לקבל לאפשוות בנוגע ׳ותו חיובית עכזזה יש התעללות וקע על שלא וגשית מצוקה עם

 עם האחויות. את עצמו על לקבל ויתקשה בקש״ו הילז את להאשים ׳ותו יטה וגשית התעללות המתעלל הווה
 מעוכת את לשפו יכולים סיכוי, כל חסו לכאווה שנואה במצב גם ולהוויו, לילז לס״ע כן ווצון יז הושטת זה,

שינוי. ולחולל שנוצוה הקשה היחסים
 במשפחה אחוים אנשים או סבים אחים, של פגיעה יזי על גם להיגום יכולה וגשית שהתעללות עוז לזעת יש

 שעכזם מקצוע אנשי יזי על וכן הגיל בקבוצת חבוים יזי על או שכנים יזי על להיעשות יכולה היא כן כמו המווחבת.
ומטפלים. חינון אנשי לובות הילז, נפגש



מינית התצללזת
 עמזת לו שיש אזם של או מטפל של הווה, של מינית הנאה או מיו למטוות ילז של ניצול כל היא מינית התעללות

 גילוי מיני, ניצול מיניות, פגיעות מינית: התעללות של לתופעה מתקשוים ובים כ׳ושגים הילז. כלפי סמכות או כוח
 חוסו ואת המבוכה את מעטה לא במיוה משקף המושגים שויבו׳ "תכן ועוז. ילזים אונם מיניות, עביוות עניות,

לנושא. בהתייחסותם המקצוע אנשי ושל האוכלוסייה כלל של הנוחות
 גם לאחוונה, וק כבעיה הוכוו אן האנושית ההיסטוויה נחלת שהיו וגשית והתעללות פיזית התעללות כמו

 איתווה על הקשה ומבוכה שתיקה של כבו מעטה השישים. בשנות וק חבותית כבעיה הוכוה הכזינית ההתעללות
כואו׳. בה ולטפל אליה להגיב זוכים למצוא הניסיונות ועל הבעיה של

 ניצול על לזווח והחלו מקצוע, אנשי של ולהתייחסות לטיפול זכו מכים שהווים לאחו החלה התופעה היקף הכות
 סיפוום את לשמוע מקצוע אנשי של הגובות והמוכנות הווים אותם עם שנוצו הקשו בזכות בילזותם. שחוו מיני

השתיקה. סכו ٢נפו האישי,
 חבוה כל שכמעט אף הגועינית. המשפחה בתון הכותוחשת זו ווב פ׳ על היא ביותו הקשה המינית ההתעללות

 ק״ם ההווים. - הזוג בני ביו הקשו את ווק אן מ״חז המיני המגע המשפחה, בני ביו וקובה אהבה יחסי כועוזזת
 חצ״ת עצמם. לביו הילזים ביו או ההווים לביו הילזים ביו המשפחה בתון כזיו יחסי על וכלל-עולמי זת׳ חבות׳, טאבו

זתית. והתנגנות בסליזה גם מלווה הזה הגבול
 להם שיש או עצכזם על להגן יכולת להם שאיו הכותבגו של או הילז של ניצול של כוצב ׳וצוים בין־זוו״ם מיו יחם׳

 והזכות מבוגו אח של או אב של מיני לסיפוק מנוצלים כ׳ינית כובחינה בשלים שאינם ילזים בלבז. מוגבלת יכולת
 או פסיכולוגי או פיזי איום של בלחץ או סוז של בהקשו מתוחשת ההתעללות לווב, בגסות. מהם נלקחת גופם על

 הילז של ולגופו ולנפשו בו לשותפים הנגום הנזק במשפחה, עניות גילוי מתנחש שבו מקנה בכל וגשית. בסחיטה
לתיאונ. וקשה עצום הוא

 יש זנ. יזי על או הילז את הכזכיו ם אז יזי על לה, כזחוצה או הכזשפחה בתון להתוחש יכולה מינית התעללות
 יכולה מתמשכת התעללות שנים. כמה אפילו נב, זמן המתכזשכת התעללות ויש חז-פעמי אינוע שהיא התעללות
לה. ומחוצה המשפחתית המסגנת בתון כאמונ, מבצעים־מתעללים ככזה או בוזז מבצע יזי על להיעשות
 אילוץ או האינטימיים באיבניו נגיעה כמו למבוגז הילז ביו ישינ בזיני מגע יש שבהם מעשים כוללת כזינית התעללות

 החזנת או המבוגז של או הילז של איבניו ליקוק או נשיכות נשיקות, הכוללים מעשים וכן לכזבוגו, זאת לעשות הילז
 כמו הכובוגנ של המיני לסיפוקו הכזיועזים מינ״ם תכנים בעלי מעשים אף הילז. של לגופו חפצים או המין אבנ

 אחוים של מיו ליחסי או פוננוגנפ׳ לחומו הילנ חשיפת או בטלפון הטוזות מגונות, הצעות הילז, בפני התעוטלות
כזינית. להתעללות נחשבים

מזית ללזת٧להת הגזומים
 נוסף למבוגו. לסוב להם שמותו לזעת לא או להביו שלא עלולים והם למבוגוים לצ״ת צעיו פוגיל לוכזזים ולנים

 כזשום עליהם להגן אמווים והכ׳בוגוים וחבותית, קוגניטיבית וגשית, פיזית, מבחינה במבוגוים תלו״ם ולנים כן, על
בגיל אישית ולאחויות לעצמאות ועז הינקות בגיל כזוחלטת כזתלות נעה זו תלות ביולוגית. מבחינה בוגוים הם שאיו
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 הם ולכן לכוונתם מכוונים תוויהם מעשי שכל להאמין צויכים שילזים משמעותה, בתווים ילןים של תלות הבגוות.
במבוגו. לבכווח יכולים

 צעיוים ילזים המיני: ניצולם את מאפשוים ילז'ם של הקוגניטיבית - הפסיכולוגית הבשלות בחוסו הקשווים גוומים
 האיווע. של ובמאפיינים בהתפתחותם תלויה זו מוזעות ההתעללות. איווע של המשמעות למלוא כלל מוזעים אינם

 אם לטיול, אות׳ לקחו אם ממתק, קיבלתי )"אם שלו התוצאה פ׳ על וע או טוב מעשה שופט ילז בעון, 5-6 גיל עז
 הילזים זה בגיל טוב"(. מעשה שעשיתי סימן - טובה התוצאה - אות׳ ואוהבים ל׳ נעים אם מיוחז, יחס מקבל אני

זאת. בשלות העזו עקב למשפחה ומחבן המשפחה בתון מינית להתעללות מיוחז בסיכון נמצאים
 כאן כוונתו. פ׳ על הכועשה משמעות את קולט הוא שבו חזש לשלב הילז של המוסו׳ השיפוט עובו 5 בגיל בעון
 סיכוי יש ומכאן ועה. המבצע כוונת כ׳ וע מעשה הוא הנאה, בטובות מלווה שהמעשה שאף להביו יכולת יש כבו
הילז. בעיני כשלילי "תפס שהמעשה וגובו חולו
 שלא הילז מוזהו נוב פ׳ על בסתו. קוובות לעתים מתוחש מיני ניצול שכן ההתעללות זבו על מספו אינו הילז

 הזבו, את יגלה שאם עליו מא״ם הכותעלל הנווא. הםוז את לספו מפחז והוא נוסף, אזם עם חסוז את לחלוק
 שהילז או זבו יספו לא הוא אם בסזו", יהיה ש״הכל לילז להבטיח יכול המתעלל משפחתו. מבני אחז או הוא "פגעו
 על אשמה חשים ובים ילןים כ׳ נמצא זח, מלבו במעשה. חלקו על אותו יענישו אף או לו יאמינו שלא חושש

 שהמעשה לילז אומו המתעלל כ׳ נוצות זאת תחושה לעתים ההתעללות. במעשה הסבילה או הפעילה שותפותם
בו. וצה שהילז או בגללו, נעשה
 לא בצווה מגיבים או לזבויו, מגיבים אינם סביבו והמבוגוים נתון הוא שבו הקושי את לבטא מנסה שהילז "תכן

 אשו את להביע היכולת את החסוים ילזים יש כן, על נוסף והכחשתם. הזבוים הסתות את המחזק זבו נכונה,
 עוצמת בגלל להם איוע אשו את לספו המתקשים ומתבגוים ילזים ויש הזלה, ושפתם הצעיו גילם מפאת קוה

ההתעללות. שגומה הקשה הנפשית הפגיעה בעקבות שלם ולא מבולבל הסיפוו נשמע לעתים הטואומה.

המינית ההו|ת נזקי
הק^ר שוח1 נזקים

 עז של בטווח מופיעים שסימניהן בפגיעות מזובו קצוה. תקופה אחו׳ חולף אינו מינית התעללות בשל הנגום הנזק
ההתעללות: מתחילת שנת״ם

 זיכאון, פוביות. יתו(, משקל או קיצוני )וזון אכילה הפועות שינה, של בעיות - הכללי הנפשי באיזון פגיעה .1
המשפחה. בתון מבוצעת כשההתעללות ׳ותו קשות אלה תגובות ועוינות. זעם וכעס, בושה אשמה,

 של מאפשוות חילז חשש בגלל מועצמת והיא ילזים, אצל שנמצאה ביותו השכיחה התגובה זוהי - פחז
וווזות. פגיעוז
סיבות: בכמה כוקוון הילז של העצמי בעון בפגיעה מלווים ואשמה בושה וגשות - וזיכאון אשמה בושה,

 אותו יזם לא אם )גם מעווב היה שבו המעשה של המשמעות מתבוות כשלילז להתעללות האחויות תחושת ٠
שותף(. היה הוא בתחושתו ובאיום. בלובן נתון כשהוא לו שותף היה אם וגם
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משפהתי.-٧החו העולם בפני םגוו להישאו אמוו שהיה הסוז פתיהת ٠
למשפט. לעמוז או האם, יזי על להינטש מהבית, מווחק להיות שעלול במתעלל בגיזה ٠
האב. עם במעשה השותפות על באם בגיזה ٠

 במסגות ילזים או אחים עם כוח למאבקי להיכנס ונט״ה מווסנות לא התנהגויות - התנהגותיות תגובות .2
מחמז. בחיות גם הילז מתעלל ולפעמים נוספת תגובה היא קטנים בילזים התעללות הילז. שוהה שבה החינוכית

האוזו בטזזח נזקים
בבגוותו: גם הפגוע, הילז אצל שנים במשן נשאנות שלהלן הפגיעות

והתנהגותית: זגשית פגיעה .1
מינית. התעללות שחוו מבוגנים אצל ביותו השכיחות התגובות הן וזיכאון העצמי בזימו׳ פגיעה ٠
 הפועות שינה, הפועות לילה, סיוטי שנים: אחו׳ גם המופיעים גופניים בסימפטומים מלווים חודה התקפי ٠

כללי. ומתח אכילה
 מתפתחות אלה הפועות ומוגשותיו. מגופו הקוובן של ניתוק בתחושת המתבטאות זיסוציאטיביות הפועות ٠

 והפיזי הוגש׳ מהכאב עצמו על להגן בניסיון ומוגשותיו מגופו מתנתק הקוובן ההתעללות. בעת ווב פ׳ על
 אצל שם. היה הוא שלא או קוה "באמת" לא שחווה שהמאווע או כוגופו חלק אינו שהוא חש הוא העצום.

 כשעבוה גם עצמן"( משל "ח״ם )שקיבלו אוטונומיות לתחושות לעתים נהפכות אלה תחושות מבוגוים
ההתעללות.

 שהוא והמבוגו הילז שבו האופן על משפיע בהתעללות הכוון החניף מהכאב להימנע הניסיון - וגשית קהות ٠
 האמוו הווה להיות עתיז כשהוא לקוובן צפוי כויוחז )קושי הם באשו וגשות עם מתמוזזים להיות עתיז

 שבו האופן על מכויע באופן להשפיע עלולה הוגשית קהותו שלו. ׳לזיו של וגשותיהם את ולהבין להכין
שלהם(. לצוכים להיענות יוכל

 התאבזות וניסיונות ובות תאונות עצמית, הועבה כוויות, חתכים, גוימת יזי על בגוף פגיעה - עצמי הוס ٠
בילזות. מינית התעללות של טווח אווכת פגיעה הם

בין-איש״ם ביחסי□ הקשווה פגיעה .2

 אצל הילזים. עם הקשו על במיוחז משפיע הזבו ואינטימיות. מקובה וותיעה אנשים עם קשו ביציות קש״ם
 נובעת מהילזים ההתוחקות לעתים בזה. זה בהכוח קשווים מינ״ם וביטויים ואינטימיות קובה אלה מבוגוים
מיני(. לביטוי הופכת היא חלקם אצל )ואכן מיני לביטוי תהפון או תתפוש שקובה מהחשש

 וגם בכלל לנשים שלילית בהתייחסות גם מלווה האם אל שלילית והתייחסות - להוויו הקוובן של בקשו עוינות
להתעללות. קוובנות שהן לנשים
מהסביבה. ופחז עוינות בגיזה, בתחושת המלווה קושי - באחוים אמון במתן קושי

 פגיעים חלקם ההתעללות. את שוב לשחזו מינית התעללות של קוובנות אצל נט״ה יש ההתעללות- מעשה שחזור
בבגוותם. גם מינית והתעללות לניצול
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במיניות פגיעה .3

 רצון באי-שביעות מלווים המין ויחסי אשמה והוגשת חוזה מעווו המין מינית. בהסתגלות משמעותיים קש״ם יש
הנאה. ובהעזו
 מופיעים כשלא גם הבחנה. וללא ובים שותפים עם מיו יחם׳ ניבוי מין, סביב כפייתית התנהגות יש לעתים

 ליצוו בזולת, לבסוח וביכולת קשו ליצוו ביכולת מתמשן לשיבוש גוומת ההתעללות שתואוו. החויפים הסימפטומים
 מגווים מקום המשנים טווח, אווכי קשוים ביציות המתקשים מבוגוים של בהיסטוויה מהח״ם. וליהנות אינטימיות

בילזות. מינית התעללות למצוא עלולים אנו מתמנת, בבויחה נמצאים כמו מזומנות לעתים

הנגרם הנזק היקף الال יםyפיاJהמ גזומים
 ועוז( חנזות עצמי, בזימו׳ פגיעה ויכוז, )קש" הקצו בטווח הן ועמוק, גזול הוא לקוובן מינית התעללות של הנזק

 המשפיעים גוומים כמה שיש לזעת חשוב זה עם ועוז(. נמון עצמי ביטחון קשו, ביציות )קש״ם האוון בטווח והן
הנזק: היקף על

׳ותו. קשה להיות עלולה הפגיעה ׳ותו, צעיו שהגיל ככל - ההתעללות תחילת של הגיל ٠
מתמשכת. או פעמית חז- - ההתעללות מש! ٠
I להתעללות. הנלווים לאלימות האיומים מיזת או האלימות מיזת
המתעלל. לביו הקוובן ביו הגיל הפוש ٠
זו. או מכו אח, הווה, - למתעלל הקוובן שביו המשפחתית הקובה מיזת ٠
העזון. או מגוננות הוויות זמויות הימצאות ٠
ההתעללות. מעשה את האופפת הסוזיות מיזת ٠
לעזוה. לקויאה מקצוע אנשי של וההיענות הטיפול ٠

 וגש״ם ביטויים מהם אחז לכל הפגיעה. עוצמת על המשפיעים מוכז״ם היבטים אובעה על מזבו פינקלהוו זיויז
אלה: הם ההיבטים האוון. ובטווח בקצו בטווח הילז אצל והתנהגותיים

אונים. חוסו הוגשת .4 בגיזה הוגשת .3 סטיגמה היווצוות .2 המינית ההתעללות עקב הטואומה ו.

המינית ההתעללות עקב הטואומה .1

 כוקבל ילז אם לגילו. מותאם שאינו באופן מתפתחים למין ביחס הילז של והגישות הוגשות כוינית, התעללות עקב
 מיוחזת התייחסות מתנות, בהטבות, להתבטא יכולים )החיזוקים לגילו מתאימה שאינה מינית להתנהגות חיזוקים

צוכיו. את שתספק מטוה להשגת זו! היא מינית שהתנהגות לומז הוא וכזומה(,
 ׳וזע אינו הילז למשל, למין. שקשוו מה בכל ובלבול מוטעות תפיסות הילז אצל ׳וצות ההתעללות כן, על נוסף

 לבלבול. גוום הוא גם מיו של בהקשו בכוח השימוש לא. ומתי מינ״ם משמעות או הקשו להתנהגות יש מתי להבחין
הן. ה״נו כוינית התעללות שעובוים מהילזים חלק עבוו הם כוח והפעלת המין
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סטיגמה היווצרות .2

 לעצמו מ״חם הוא לעצמו. אותו ומ״חס ההתעללות, שבמעשה והשלילי הקשה הצז את קולט התעללות שעבו היל!
 מהמתעלל הילז שקיבל מסרים של תוצאה לעתים הן אלה תחושות ומלוכלן. אשם וע, מרגיש הוא שליליות, תכונות
 סוזי כן כל הוא הזבו )"אם שבמעשה הסוזיות לענ״ן גם קשווות הן ספק וללא מעליו, האחריות את לגולל שניסה

להסתירו"(. שיש כן כז׳ עז רע הוא אולי
 את מפנים והוא מין, של בנושא החברתיים המסרים את לקלוט הספיק כבר הוא יותר, בוגר כשהילז כן, על נוסף

 התגובה לחלוטין. פסיבי שותף אם אף לה, שותף היה שהוא ההתעללות בגלל ומגונה סוטה עצמו הוא שלפיו הכוסו
 את מאשימים אף או הגילוי, בתהלין עשתונותיהם את מאבזים המקצוע אנשי או שהקרובים ברגע מתגברת הזו

למעשה. אחריות אליו ומעבירים הילז
 החברה כאלה: לתגובות יותר פגיעים להיות יכולים מינית, להתעללות קורבן ונפלו זתית בסביבה הגזלים ילזים

 והחמורים החשובים הזינים אחז הוא עריות גילוי האוסר והזיו רב, בתוקף עריות גילוי של התנהגות מוקיעה הזתית
 קרובות ולעתים בפועל, שהתרחשה ההתעללות לביו הכ׳פווש האיסור ביו הקשו מה להביו מתקשה הילז ביותו.

לה. הגורם עצמו שהוא ומרגיש האחריות את עצמו על לוקח הוא

בגיזה הרגשת .3

 יכול ילז בו. פגע בו, תלוי היה שהוא שמישהו קולט או מגלה כזבין, הוא כאשר בגיזה של קשה הרגשה מרגיש הילז
 הת״חם אליו וקשור אוהב שהוא מישהו שקוים. ובאמצעות ישו לא באופן ההתעללות לאיווע תומון שהוא להביו

צוכיו. על לחשוב בלי וזאגה אכפתיות בחוסו אליו
 מזוין מורה ככזו קרובות זמויות כותעלל, הלא )ההווה אחוות לזמויות גם קשורה להיות יכולה הבגיזה הוגשת
למעשה. באחויות אותו שהאשימו אלה או אומו, שהוא למה כזאמינים שאינם או עליו הגנו שלא אלה וכזומה(,

אונים חוסו הרגשת .4

 שלו הגוף - ההתעללות יזי על הילז של ומשאלותיו רצונותיו של ונשנית חוזרת מהפרה נובעת אונים חוסו הרגשת
 כשהוא גובו שלו האונים חוסו וצונו. נגז אליו ונשנית חוזות מפלישה סובל הוא עוז. לו ש״ן ואינו ממנו הופקע
 את ויפסיק אותו שיבין לכן המתעלל את להביא מצליח אינו הוא ביזו. עולה אינו והניסיון המעשה את לעצוו מנסה

ההתעללות.
 לוכזים ההתעללות, זבו את יגלה אם להתוחש העתיז מפני שלו העצום הפחז וכן בכוח, והשימוש הילז על האיום
 האחו הצז מן אן ההתעללות, את שיעצור מעשה לעשות לנסות אולי יכול הוא אחז מצז שבו סגור במעגל אותו
סבל של במחיו אפילו הסוז על שמינה של באפשרות לבחוו נוטה הוא ולכן כבז. מחיו כן על לשלם עלול הוא
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 חושש והוא עבווו, קשה בה שיבחו אפשוות שכל מוגיש הילז שכן האונים חוסו תחושת את מחזק זה מלכוז וב.
נתון. הוא שבו נסבל הבלתי מהמצב אותו ٢תחל לא שהיא

מינית ייזת٧להת ٧הוק
 ׳לזיהן. על להגן מסוגלות שאינן אימהות יש ומזוע מינית התעללות בילזיהם מתעללים אבות מזוע ובות סיבות יש

 ההווים של האישית התנסותם פיזית. או כוינית מתעללים להווים קוובן בעצמם שנפלו הווים שני נמצא לעתים
גזלו. שבו לזה זומה משפחתי זפום ׳וצות בזה זה ובחיותם

 אין היא השאלה זאת גישה פ׳ על משפחתית. מעוכתית- מבט מנקוזת לתופעה הוקע את להביו לנו הכוציעים יש
 במבצע שההתוכזות האוכוות טענה יש במשפחה. זמן לאוון משתמו או "עובז" מינית התעללות של הזפום

 ההתעללות כובצע המקוים )בווב האם - הנוספים המשפחה בני של השותפות את כוללת אינה ובקוובן ההתעללות
בהתעללות. עמזה כל חסוות ניטוליות פסיביות ישויות ובאחים באם לואות איו ולכן, והאחים האב( הוא

 סוגים שני על ומצביעים ובנותיהם אבות ביו מינית התעללות למקו׳ התייחסו מאנגליה ופסיכולוגים סוציאליים עובזים
המינית: ההתעללות התוחשה שבהן משפחות של עיקו״ם

 ובין האב ביו חזקה מעורבות יש אלה במשפחות - ההתעללות באמצעות מקונפליקט שנמנעות משפחות .1
 למעשה, אן תקינים לכאווה נואים ההווים ביו היחסים הבת. לביו האם ביו עוינות יחסי או מווחקים ויחסים הבת

 להוס יביא גלו׳ שקונפליקט ההווים שני של מפחז נובעת זו היכונעות ביניהם. שק״ם כוקונפליקס נכונעים ההווים
הנישואין. בח" עמוק ולמשבו המשפחה
 הגינויים את להם מספקים הולם, מפיקוח נהנים הילזים סביו, או טוב טיפול מקבלים הילזים אלה במשפחות

 אף ולעתים בנישואים בכישלון קשווה לבת האב ביו שנוצות המינית המעוובות אן לגילם, והמתאימים הנחוצים
האם. של הכושפחת׳ בוקע מינית התעללות נמצא

 של בנושאים הזוג בני ביו מועטה תקשוות ק״מת כבז, סוז של מעטה מאחוו׳ ההתעללות מתוחשת ווב פ׳ על
 תפנה שהבת הסיכוי פוחת כן מזו, זו ׳ותו מתוחקות שהן ככל הבת. לביו האם ביו מועטה תקשוות וק״מת מיו

 של אכזבתה האם. מצז גמוו אכוון חוסו של בתגובה נתקלת היא פונה, כן כשהיא ולעתים לאם, עזוה בבקשת
 יכול ההווים ביו הנוצו המתח והאב. הבת את מקוב לאם הבת ביו המוחק קשה. האם של האמון מחוסו הבת

 והיא הבת אל האם של הכעס כ׳ופנה לווב אן הנישואין, קשו להתפוקות להוביל שיכול לקונפליקט להביא לעתים
לשגוה. חוזות ההתעללות אן להתמתן יכול הקונפליקט תמיכה. לבקש כז׳ לאב מתקובת בתגובה
 ההתבגוות בשלב ובות פעמים זאת עושות הן הסוניות חוק׳ את בכן ומפוות ההתעללות זבו את חושפות כשבנות

להתעללות. בסיכון הם גם שנמצאים צעיוים אח או אחות "להציל" כז׳ לעתים שלהן,
 מתבגוים, ילזים כשני והבת האב את וואה שהאם הוא מקונפליקט הנמנעות המשפחות בסוג נוסף שכיח זפוס

 אלה ביחסים אם־ילז, של יחסים זפום על מושתתת ה״תה זוג כבן באב האם שבחיות מתבוו ׳ותו אוון ובטיפול
 בהקשו הקטן. הילז תפקיז את לוקח האב ואילו במשפחה, הטיפול את כפייתית באזיקות עצמה על לוקחת האם
 זוו״ם גבולות ביניהם שאיו ילזים כזוג אכן נואים והבת האב ההווים, ביו בוגוים יחסים מתפתחים לא שבו כזה

משפחה. כל של בגזילתה הנחוצים מתאימים

9ال
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 החשש יתוו,. אחויות עם תפקיזים עצמה על לוקחת הבת הווי. ולז של זפום הוא אלה במשפחות נוסף שכיה זפוס
קוובן. של תפקין עצמה על לקחת לה גוום המשפחה, ומהתפוקות הנישואין קשו מהתפוקות שלה

 זה זפוס לעתים אלה. במשפחות אופ״נ" בהם, התלויה כילזה מתפקזת האם כאשו כזוג והבת האב תפקוז גם
 והאב המשפחה, אם של הכוםוות״ם מהתפקיזים מסולקת שהיא מוגישה כשהיא האם, נכות של וקע על מתוחש

והשליסה. האחויות את לוקחים והבת

 בתו! אוגון בחוסו מאופיינות אלה משפחות - ההתעללות באמצעות הקונפליקט את שמווסתות משפחות .2
 וגיוו׳ הכוונה שליטה, וחסוים כהווה(. והילז כילז מתפקז )ההווה לילזים ההווים ביו תפקיזים היפו! יש המשפחה.

 מאופיינות והן וב-בע״תיות, כמשפחות הוווחה לשיוות׳ לעתים ׳זועות אלה משפחות לילזים. ואינטלקטואלי וגשי
 הילזים(. של מעוכת מול ההווים של )מעוכת במשפחה הזווות וביו המשפחה בתו! היחיזים ביו בוווים לא בגבולות

 אחז, וק ולא ילזים כמה לכלול יכולות במשפחה הבויתות במשפחה. ובאלימות בעונשים מופוז שימוש לעתים יש
 הוו׳ תפקיז עצמו על לוקח אחז ילז ווב פ׳ על באחז. וק ולא ילזים בכמה מינית בהתעללות גם להתבטא יכול וזח

 ביחסי גלו׳ באופן מעוובת האם לעתים ׳ותו. נמוכה התנהגותית וגשית בומה מתפקזים הילזים ושאו ההווים ואילו
והילזים. האב ביו המין

 הוא במין השימוש במשפחה. המתח ומת של זמנית הפחתה הוא אלה במשפחות המינית ההתעללות של התפקיז
 המשפחה בתו!־ ואילו לה, החיצוני העולם לביו המשפחה ביו סוזיות של מעטה ק״ם הוגעה. גלולת במעיו שימוש
פיזית. הזנחה וכן ואלכוהול בסמים שימוש גם נמצא מהמשפחות בחלק גלוי. להיות יכול ההתעללות מעשה

בוןנה1 מינית ללזת٧הת באיונזו מזט^ים ו™□
 במצבים נבוא. ולא היה שלא התעללות מקוה על מספוים כלומו, שווא, הצהוות ילזים נותנים שבהם כוקוים ישנם

 להגיע מתפקיזכם זה שאיו לזכוו יש אן להלן. כמפווט שווא, הצהוות שאלה ׳ותו גבוהה סביוות ק״מת מסוימים
ק״מת. שווא להצהוות שהסביוות לזעת וק חשוב האיווע. לאמיתות באשו הסופית למסקנה

 בו נעשה שלפיו ועיון הילז אצל "לשתול" עלול ההווים אחז גיוושין: משפט לפני עומזים ההווים שבהן במשפחות ו.
 בגלל נעשה כזה מעשה לעתים הילז. אצל ביקוו זכות או חזקה יאבז המואשם שההווה כז׳ התעללות, מעשה

אחוות. מסיבות או האחו בהווה אחז הווה של נקמה ניסיון
 הווה או פונואיז הווה שכן ׳ותו פגיעה אוכלוסייה הם גם בסמים משתמשים או נפש חול׳ הווים של משפחות .2

 כן. זה איו במציאות ואילו מיני כאקט אחו הווה של או כזבוגו של קובה יפוש המציאות עם בקשו הפועות עם
כן. על יזווח והילז התק״ם, היה, שלא שמעשה הילז את לשכנע עלול הוא

 מנסה מה להביו ינסו במקוה שיטפלו המקצוע אנשי מוגזות. סיבה לה שאיו שווא הצהות מצהיו הילז לעתים .3
 )אנשי נכונה לא כשנמצאה גם בזיקה מח״בת בעייתית כה אינפוומציה של "המצאה" להשיג. או ו לובו הילז

 הכועה לצוון אבחון לצוון בהתאם ויבצעו וכזשפחתו הילו על נתונים יאספו הילז, עם ישוחחו מיומנים מקצוע
הטיפול(. זוכי על והחלטה

 הפחזה איום, בגלל שסיפוו מה כל כזכחישים הם שלהם. הגילוי על לעתים כזתחוטים שילזים בעובזה להתחשב יש
 מלהסיק להיזהו המטפלים על אלה במקוים המשפחה. שלמות על הסוז חשיפת של מההשלכות שלהם כבז חשש או

הזבוים. היו לא שאכן חפוזות מסקנות

أل



סיכון". במצבי ילזים לאתו המקצוע אנשי של "הקש״ם בפוק תואוו המקצוע׳ הנעת בשיקול שקשווים נוספים גוומים

זם3םי
 או כלכלי למעמז להשכלה, קשו בלי החבוה שכבות בכל מתוחשת היא בילזים. קשה פגיעה מהווה מינית התעללות

זתיות. וגם חילוניות משפחות בקוב לעזה
והאוון. הקצו בסווח ביותו קשה הוא להם הנגום והנזק מינית ומנוצלים נפגעים וכים ילזים גם

 הגיל מקבוצת ילזים זנים, אחוים, משפחה קווב׳ סבים, אחים, יזי על גם מינית להיפגע יכולים שילזים לזעת חשוב
שוהים. הם שבהם במסגוות צוות מאנשי וכן
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ז.368 זיווח חובת
)א(

)ב(

)ג(

)ז(

)ה(
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)ח(

 על חובה עלון, האחואן ביז׳ ישע חסו או בקטין עביוה נעבוה מקווב, זה כ׳, לחשוב סביו וז٥י לאום היה
 שלושה מאסו - זינו זו, הוואה על העובו למשטרה: או טעז לפקין האפשו׳ בהקו□ כן על לזווח האום

חוזשים.
 פוה- במקצוע עוסק או קרימינולוג פסיכולוג, שוטו, רווחה, שירותי עובז סוציאלי, עובז חינון, עובז אחות, וופא,
 או במקצועם עיסוקם שעקב - ישע חסו או קטין רמצא בו במום, או במעון צוות איש או מגהל וכן ופוא׳,

 לזווח עליהם חובה עליו, אחוא׳ ביו׳ ישע חסו או בקטין עביוה נעבוה כ׳ לחשוב סביו יםוז להם היה בתפקיזם
חוזשים. ששה מאסו - וינו זו, הוראה על העובר למשטווז: או סעז לפקין האפשו׳ בהקזם כן על

 עביוה, בו עבו ישע חסו או קטין על אחו אחוא׳ כ׳ לחשוב סביו יםוז ישע חסו או הקטין על לאחוא׳ היה
 מאסו - זינו זו, הוואה על העובו למשטרה: או סעו לפקין האפשו׳ בהקזם כן על לזווח עליו חובה
רשים ח ששה

 סעיפים לפי כ׳ין עביות אחות, טיפולית או חירוכית מסגות או מוס! במעון, הנמצא ישע חסו או בקטין נעבוה
 ג,368 סעיף לפי התעללות עביות או )ב( ב 368 סעיף לפי חמווה חבלה גוימת של עביוה או ,348 עז 345

 העובו למשטרה: או סעו לפקין האפשו׳ בהקום כן על לזווח כאמוו, במקום צוות איש או מנהל על חובה
חוזשים. ששה מאסו זינו- זו, הוראה על

קטין. על תחול לא זה סעיף לפי זיווח חובת
 לזיווח, בקשו מלפעול להימנע או לפעול המלצתו בציווף למשטוה ׳עביונו זה סעיף לפי זיווה שקיבל סען פקין
 לעניו המשפטים שו שהקים הועזות אחת מאת למשטוה הזיווח את להעביו שלא אישור קיבל כן עם אלא
 ומעלה פקז רב בזוגת משטרה קצין היושב-ואש, יהיה והוא מחוז פרקליט נציג יהיו כאמוו ועזה חבוי זה:

מחוזי. סעו ופקיז
הסעז. בפקין שתיוועץ לפני תפעל ולא סעו, לפקין אותו תעביו זה סעיף לפי מיזע למשטוה הגיע

 לפי מין עביות ,337 סעיף לפי והבריאות ההח״ם סיכון של עביוה - "עביוה" )ז(, קטן בסעיף למעט זה בסעיף
 התעללות או תקיפה של ועביוה I- 362 361 סעיפים לפי הזנחה או נטישה של עביוה ,348 עז 345 סעיפים

ג.I- 368 ב368 סעיפים לפי
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מונחים מילון - د' נספח
 מישורים: בכמה בישואל בילזים הפגיזו לבע״ת מוזעות ליצוו כז׳ הפועלת אגוזה - הילז להגנת האגוזה - אל"׳

 חקיקה על השפעה מקצוע, לאנשי ותמיכה ٢"עו הזוכה הכשוה, ובהוויהם, בילזים ישיו םיפול הילזים, איתוו
הנושא. על יזע ופיתוח וויכוז חבותית ומזיניוונ

אביב. בתל לילזים חיוום מוכז ומפעילה מתנזבים יזי על המאויש מצוקה, קו מפעילה אל"׳

 כמוסז הפועלת עצמאית ציבווית עמותה היא הילז לשלום הלאומית הכוועצה - הילז לשלום הלאומית המועצה
 שונים, בתחומים בישואל הילז זכויות קיזום האלה: בתחומים הם המועצה של והיעזים המשימות וווח. כוונות ללא

 זכויותיהם, לשמיות הנוגע בכל נועו ובני לילזים כתובת מתן חזשה, חקיקה ו״זום הילז לוווחת כוללת ת1מזיני גיבוש
 פגיעה מניעת לילזים, הקיימים השיוותים של וההיקף האיכות בחינת הילזים, לצווכ׳ הציבווית המוזעות העלאת
הילז. בשלום הקשוו בכל הוחב ו1לציב וחינון הסבוה לועה, וניצולם בילזים

 ובני לילזים טיפול המגישה ציבווית עמותה היא כויט״ל - בילזים מיניות בפגיעות לטיפול ׳שואל׳ מוכז - מיט״ל
ולמשפחותיהם. מיניות פגיעות שנפגעו נועז

 גם מפעילה העמותה בטזנאות. וכן משפחתית ובמטגות זוגית במטגות אינזיביזואלית, במטגות נעשה הטיפול
 לכתובות אליה הפונים בהכוונת מט״עת וכן שונים, ממגזזים לעובזים ו״עוץ מקצועית הכשוה הזוכה, תוכניות

וביוושלים. בתל-אביב בחיפה, פועלת העמותה ולוונטיות.

 לתת היחיזה תפקיז - החינון( במשוז ״עוצי פסיכולוגי )שיוות שפ"ן - בילזים התעללות למניעת היחיזה
 היחיזה פעולות במעוכת. העובזים חינון ולאנשי להווים לתלמיזים, חינוכי "עוץ ושיוות׳ פסיכולוגיים שיוותים
אלה: הן התעללות למניעת

וכזוכוה. "לא" לומו לזכותם גופם, על לזכותם ילזים אצל המוזעות הגבות - ואשונית מניעה .1
 הטפו בית )בתון ופגיעה איווע גילוי של חיוום במקו׳ להיוועצות כתובת מהווה היחיזה - שניונית מניעה .2

לו(. ומחוצה
 והיכוות ילזים איתוו לובות בילזים, הפגיעה בנושא הספו בבתי מקצוע אנשי הכשות - והשתלמויות עיון יכו׳ .3

החינון. מעוכת את המחייבים והנהלים החוקים עם

 והוויהם. בילזים טיפול לתוכניות בנוגע החלטות ולקבלת לאבחון בין־מקצוע׳ לזיון משמשת זו ועזה - החלטה ועזת
 טיפול מח״ב נמצאים הם שבו הסיכון שמצב לאלה ובמיוחז נועז, ובני ילזים של מווכבים למקוים מתייחסת הוועזה

 אותה ומוכז חבות״ם לשיוותים המחלקה במטגות פועלת החלטה ועזת (.1960 והשגחה )טיפול נועו חוק פ׳ על
 הילז של בעניינו הכוטפלים הולוונט״ם השיוותים נציגי בה יושבים לכן. ושמונה מיוחזת הכשוה שעבו סוציאלי עובז

ועוז(. שפ״ן עובז׳ ציבוו, נציגי אחיות, סוציאליים, עובזים )פסיכולוגים,
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 והזנחה התעללות שעבוו ילזים של לחקיוה שהוכשו לנוער המנוון בשיוות שעובז סוציאלי עובז - ילדים חוקו
מיוחזת. מומחיות זוושת זאת מעיו שחקיוה לצ״ן יש וכעוים. כקוובנות

 בזיקה לפסול או לאשו יכול הוא כן כמו פוגע. נגז ילז של עזות מתן למנוע או לאשו סמכויות יש 'לזים לחוקו
 הילזים חוקו מעיז קחבות לעתים בילז. יפגע שזה ١סבו הוא אם הכושפס׳ להלין נחוצה היא כאשו גם ופואית
הילז. במקום

 שהם חשז לגביהם שק״ם לילזים או חויפים סיכון במצבי לילזים זכזנית שה״ה מסגות הוא זה כווכז - חיוום מוכז
 מוכז בילזים. והזנחה התעללות של בנושא מיוחזת מומחיות במוכז המקצוע לאנשי והזנחה. מהתעללות סובלים

וחיזוק- 3 מ- מווכב וזיוום וו
 נמצא הילז שבו חויף במקוה ואשונית הגנה לתת ומסותו ימים 7 היא בו השהות תקופת - מקלט
גבוה. בסיכון
 ו,ילז של להוצאתו עז והתעובות אבחנה נעשית חוזשים. 3 עז הילז שוהה זו ביחיזה - אינטונית וחוזה

מתאימות. טיפוליות המלצות עם לביתו חזוה או לפנימייה
בקהילה. מקצוע לאנשי ٢ב״עו וכן ובהוויו בילז טיפול תוכנית ולקביעת להתייעצות מיועזת - אקסטונית יתיזה

והזנחה. מהתעללות שנפגעו ו, 8-14 בני נועו בני חקיות על האחוא׳ עובז - משטות׳ נוער עובז

 עם משותפת עבוזה תוכנית לגבש שמתפקיזו חבות״ם לשיוותים בלשכה שעובז מקצוע איש - סוציאלי עובז
 העובזים סוציאלי עובז או פסיכולוג אחוים, במקוים הסעז. פקיז עם בשיתוף נוספים משפחה בני ועם ההווים

 והם במשפחה המקצועית ההתעובות על האחואים העובזים הם בקהילה הנפש ובויאות בויאות במעוכות
הסעו. פקיז עם פעולה כושתפים

 הוווחה לשכת או הוווחה מחלקת מסעם ופועל והוווחה, העבוזה שו מטעם שנתמנה סוציאלי עובז - סעז פקיז
בסיכון. ילזים של בנושאים הסוציאלית( )הלשכה המקומית בושות
 משפט לבית והמשפחה הילז מצב על תסקיו להכין בסיכון, ילזים של מקוים אוזות על מיזע לאסוף תפקיזו

 או חיוום למוכז ילז הוצאת כוללים חיוום אמצעי הילז. על מיזית בהגנה צוון כשיש חיוום אמצעי ולהפעיל
הילז. לבית ٢מחו אחו למקום או קוובים למשפחת העבוה אומנת, למשפחה

 המשפט בית נשיא יזי על לתפקיזו שנתמנה מחוז׳ משפט בית שופט או שלום משפט בית שופט - נועו שופט
המשפטים. שו ובהסכמת העליון

והשגחה(. )טיפול הנועו בחוק הקשווים בעניינים לזון מסמכותו

בילזים". התעללות למניעת "היחיזה ואה - שפ״׳
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בקהילה מרכזיים היוזמים - ז' נספה
:0 פקידי

טלפון כתובת העיו

02-6298020 91007 מיקוז 7 בניו ספוא כיכו י_ם, עיו״ת ׳וושלים

03-5218301 64162 מיקוד 69 אבן־גבירול וח' ת"א, עיו״ת תל-אביב

04-8668352 33301 מיקוז 10 שפועם וחוב חיפה, עיו״ת חיפה

07-6463894 84100 מיקוז 15 ת"ן באו-שבע, עיו״ת באו-שבע

07-6367137 88000 מיקוז וזין, בית אילת, עיו״ת אילת

06-6921186 איבקוו שכונת צפת, עיו״ת צפת

 הקרוב הסעז פקיז אל להגיע ניתן מקומית. ושות או עיו בכל נמצאים טעז פקין׳ העוה:
 וקהילה משפחה לשיוות׳ האגף וון או לעיל, הושומים הסעז פקיז׳ זון מגווין למקום
המקומית. בושות

החינון משרז־ שפ״י, במסגרת - בילזים התעללות למניעת היתירה
02-5603874/3244/3234 טל: בילזים. התעללות למניעת שפ״ן מזויכי

הילז להגנת האגוזה - אל״י
1-800-223-966 מצוקה: קו .5101046 טל: .65601 אביב תל ,9 ומב״ם וחוב

ונועו( ילזים קבילות )ונציב הילז לשלום הלאומית המועצה
02-5639191 טל: ,92306 ׳וושלים ,20 מטוזלה בנימיו וחוב

בילזים מיניות בפגיעות לטיפול ישואלי מוכז - מיט״ל
 02-5639042 ,02-5630428 טל: ,14 אבן־גביוול וחוב ׳וושלים,

03-5253206 טל: ,37 ג׳ווג' המלן וח' תל-אביב,
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הבאות: לכתובות לפנות ٧מומל בסיכון ׳לנים בנושא נוספים במקווות למעונינים

פוסומים( ושימת )לבקש הילז לשלום הלאומית המועצה
 מואש(. תיאום יזי על בה לבקו ניתן -אביב, בתל ספויה יש )לאגוזה אל"׳ אגוזת
בנושא. ביבליוגופ׳ מזוין יצא בקווב החינון( )משוז שפ"׳,

והרוותה: העבוזה משח של המוכז׳ הבי״ס ספוית
,03-6875132 אביב: תל סניף ,02-5603874/3244 ,02-5631 369 ׳וושלים: סניף
07-6239023 שבע: באו סניף ,04-8623272 חיפה: סניף
 השונות, באוניבוםיסאות לספויות הסינון, משוז של הפזגוגיות למוכזיות לפנות ניתן כן כמו

ולוונסים. ויזאו בסוסי לצפות גם ניתן בחלקו למווים. הסמינוים של ולםפויות למכללות

 פעוט. תשלום תמוות ٢לאו חומו שולחים חלקם בתחום. העוסקים ובים אתוים יש באינטונט
:٢מומל אתו

http://www.calib.com./nccanch/
זה. אתו באמצעות נוספים לאתוים קישוו לקבל ניתן כן כמו
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סיכון. נטולת בסביבה

 בישראל. בסיכון הנמצאת והבוער הילזים אוכלוםית היקף את לצכוצם שמטותה עמותה היא אשלים
 יגזלו למען ומשפחותיהם לילזים הניתנים השירותים והנחבת לשיפור אשלים פועלת זו במסגרת

 שותפויות, יצירת רוזשנות, מערכתית, השפעה בינתחומית, עבוזה הם: אשלים את המנחים העקרונות
משאבים. ואיגום

 משאבי ובפיתוח הטיפול בתחום מובילים נושאים של רחבה קשת על נפרשות אשלים של התוכניות
 התערבות תוכניות פנימייה-קהילה, הטיפול רצף ושימורה, במשפחה תמיכה כוללים: אלו נושאים אנוש.

כונותק. ונוער הרן הגיל הקהילה, העצמת הספר, בבתי ומניעה

 יורק. נין של היהוזית והפזרציה ישראל, ממשלת ג׳וינט-ישראל, בין כשותפות הוקמה אשלים עמותת
יורק. בניו והן ٢באר הן בתחום המובילים המלכ״רים עם הרוק פעולה בשיתוף פועלת היא

בישראל. לילזים וב1כ עתיז ולמען יותר בריאה חברה למען פועלים ביחז השותפים כל


