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הטתיעה את לדבר

 ""ד ا״׳ ירדים איתור
 Jin״־״ nmunn נפגעי
בקהילה הבריאות בשירותי

גולדשטיין שנ׳^ואל



בסיס: על פותחה החוברת
 החולים בבתי פעולה ועקוונות אבחון זיהוי, בילזים, התעללות - הזוכה עוכת .1

 ווני וכתיבה: תחקיו כללית. וקופ״ח הבויאות משרד ׳שואל, ג׳וינט בהוצאת

גאגיו.

 והוווחה העבוזה משוז אשלים, הוצאת בסיכון, ילזים לאיתור הזוכה חובות .2

.2000 לביא-קוצ׳יק, ניוית כתיבה: החינון. ומשוז

 בסיוען נכתבו ההתעללות, תופעת להבנת כהיבט "הווה-ילז" ביחסי העוסקים הפוקים

 הבויאות משוז של התפתחות׳ פסיכולוגי לטיפול התחנה מנהלת של ובהזוכתן
שלו. מיכל סוציאלית( )עובזת עו״ס התחנה, עובזת ושל קמינו, חנה ז״ו בחיפה,

 ובני ולזים בקוב טואומטיות" פוסט "הפועות של התופעה בהצגת העוסק הפוק

 הזיווח" "חובת על הפוק וכן וגשית", "התעללות על הפוק התעללות, שעברו נועו
 את וכן עטה פוי מאמוים הענ״ן לטובת שהעמיזה פינצי, ויקי ז״ו של בסיועה נכתבו

בסיכון. בילזים בטיפול והובגונ׳ העשיו ניסיונה



ידיתיו

 תחום סוציאלית, לעבוזר! אוצית אחואית פסח בירית לעו״ם מיוחזת תוזה

 ההיגוי. בצוות חבוה הבויאות, משרד סוציאלית, בוזה٧ל השיוות כללית, בויאות

 שיו,٧וה הוב מניסיונה תנמה ומחשבה, זמן הכתיבה ננבוזת לליווי הקזישה נינית

החובנת. להצלחת תרמה שלה והתמיכה יזוז٧ה והאוותיה, )בהערותיה

 במשנז ופיתוח הננכה תחום מנהלת גלעד, אורה לגב', תוזות מגיעות כן כמו

 הסוציאלי השיוות אחראית חן, ״־׳II ולעו״ס המקצוע׳ והליווי הסיוע על הבריאות,

 תרומתה על תל-השומר, שיבא, ע״ש הרפואי במרכז ספרא, ע״ש לילזים ביה״ח של

 התזנין של מחזש בכתיבה הסיוע על ובפרס נוספת העמקה שהצריכו סוגיות לבירור

הורה". עם "שיחה

מייעצים צוותים

רופאים:
 הציבור, בריאות שירות ולכותבגר, לילז לאם, המחלקה מנהל אמיתי, ׳ובה פרופ'

הבריאות משרז

בריאות שירות׳ מכבי קופ״ח ביר, מילבה ז״ר
בריאות. שירות׳ מכבי ילזים, רופאי של אקזמית רכזת ברון, אורבה ז״ר

ירושלים הזסה, בי״ח ולסת, לפה המח' גלאון, ה״ם ז״ר

שבע באר סוווקה, הרפואי המרכז המר, רות ז״ר
 משרז שבע, באר הבריאות, לשכת הציבור, בריאות שירות׳ יהודית, טבבבאו□ ז״ר

הבריאות

לאומית קופ״ח ג' אביב רמת הילז, לבריאות המרכז מנהל כהן, צבי ז״ר

מאוחזת קופ״ח ילזים רופא כימיה, אמיר ז״ר

השפלה מחוז לאומית, קופ״ח קביש, סימה ז״ר

כללית בריאות שירות׳ ג', אביב רמת הילז לבריאות המרכז מנהל רוזבבאום ישראל ז״ר



*חיות:
 וגליל חיפה מחוז כללית, בויאות שיוות׳ ונועו, ילז תחום מוכזת ארמה, נועה

מעובי

 אם־ילז, תחום מוכזת הציבוו, בבויאות הסיעוז אוצית מפקחת עוזות בועם, נינה
הבויאות משת

מאוחזת קופ״ח סבא, כפו חלב מיפת אחות גובו, אילה

 משוז ת״א, מחוזית בויאות לשכת הנפש, ובויאות אם־ילז מוכזת וידם, שוש
הבויאות

הבויאות משוז אשקלון, מחוזית בויאות לשכת אחואית, אחות וקסמן, רחל
 משוז ׳וושלים, מחוזית בויאות לשכת הציבוו, בויאות שיוות׳ ורבוב״ב, גינה

הבויאות

 משוז שבע, באו מחוזית בויאות לשכת הציבוו, בויאות שיוות׳ טלמון, מטי
הבויאות

 הבויאות משוז צפת, מחוזית בויאות לשכת הציבוו, בויאות שיוות׳ יצחק, שמחה

 משוז קהילתית, לופואה המחלקה סיעוז, שיוות׳ האחואית נמרודי-בוצר, אביבה
הבויאות

הצפון מחוז מכבי, קופ״ח איכות, אבסחת וכזת עין־גד׳, נונית

 שבע, באו בויאות לשכת המשפחה, לבויאות התחנה אחואית אחות פז, מוים

הבויאות משת

 הבויאות משוז כזוכז, מחוזית בויאות לשכת הציבוו, בויאות שיוות׳ נ״ן, דנית

נתניה הילז להתפתחות מוכז לאומית, קופ״ח ו״ן, םוזי

הבויאות משוז תל-אביב, מחוזית בויאות לשכת שט״ן, אניאלה

הבויאות משת מוכז, בויאות לשכת הנפש, בבויאות הסיעוז מוכזת שמש, וינה

סוציאדייים: עובדים
 לאומית קופ״ח )לשעבו(, הסוציאלית העבוזה שיוות׳ כ׳נהלת אווון, חני

 הבויאות משוז סוציאלית, לעבוזה האוצי השיוות מנהל בן־שחג, אילנה

 בויאות שיוות׳ מכבי )לשעבו(, הוווחה שיוות׳ אוצית, מוכזת גרין, ונדה
 כללית בויאות שיוות׳ ו״ם, אורנית
 ׳וושלים מחוז לאומית קופ״ח כהן, אוננה

שומוון אזוו כואוחזת קופ״ח כנעני, נחל

בויאות שיוות׳ מכבי הוווחה, שיוות׳ אוצית מוכזת צינמון, טלי



מאוחדת קופ״ח ראשי, סוציאלי עובז קום, ישי

לציון ואשון כללית, בויאות שיוות׳ הילז, להתפתחות התחנה קלמר, אילת

השפלה כ׳חוז בויאות שינות׳ מכבי שגב, טלי

חיפה הבניאות, משנן התפתחות׳, פסיכולוגי לסיפול התחנה שלו, מיכל

כללית בניאות שינות׳ הסוציאלית, העבוזה שינות׳ מנהלת שליט, חני

סעד: פקידי
 משנז נ,٧ונו לילן השינות הנוער, לחוק אנצית סעד פקיזת סלוצק׳, חנה ו״ם٧

הנווחה.

הכנמל סירת חבנתיים, לשינותים הלשכה דימאנט, יוסי עו״ס

חיפה הנווחה, משנן ונועו, לילן השינות מחוזית, ז٧ס פקיזת לוי, חוה עו״ם

 תל- הרווחה, משנז ר,٧ונו לילן השירות מחוזית, סעד פקיזת לוין־איגר, רחל עו״ם

והמרכז אביב

ילדים: חוקרי
הרן מיכה עו״ס

פסיכולוגים:
 הבריאות, משנז התפתחות׳, פסיכולוגי לטיפול התחנה מנהלת קמיני, חנה ז״ר

חיפה

הדרכה: אנשי
 משוז הציבוו, בריאות שינות׳ בריאות, וקיזום לחינון המחלקה מנהל וינשס״ן, נות׳

הבריאות

בויאות שירות׳ מכבי הזרכה, פיתוח על הממונה אב, זיו אתי

כללית בריאות שירותי בריאות, וקיזום לחינון המחלקה מנהלת לוין, זיאן

מאוחזת קופ״ח הזוכה, מחלקת מנהלת שני-זוו, אליאב



הבריאות שר דבר

 הקשה לא אם בחבוה ביותו הקשות התופעות תן היא בילזים התעללות תופעת

שבהן.

 להיות מצפה הוא שבו במקום הנפגע מילז ׳ותו נווא נבו הנעת על להעלות קשה

לשלומו. האחואים האנשים יני ועל שלו, ביתו ביותו, המוגן

 של והמיומנויות הינע המונעות, את להוחיב מוכנית כמטוה לו שם הבויאות משונ

נה. כאוב בנושא הבויאות ומקצועות הסיעוד הופואה, אנשי

 וחיוני נוסף ננבן מהווה "אשלים", עמותת בסיוע פותחת אשו נו, הנוכה עוכת

בתופעה. למאבק ׳ונמים שאנו הפעולות במכלול

 הוב הינע העוכה. להכנת שתום מ׳ לכל ובוכת׳ העוכת׳ להביע מבקש אני
 ולנחות לאתו בקהילה הופוא״ם לצוותים יסייעו בה הכלולות הקליניות וההנחיות

שלומם. את ולהבטיח והננחה התעללות נפגעי ולנים

קוובנותיה. ושיקום עציותה התופעה, במניעת מוכני תפקינ הבויאות למעוכת

 המכושלה משוני הבויאות, מגנו׳ כל של משותפת בהתגייסות כ׳ משוכנע אני

בישואל. ולנים כלפי האלימות תופעת את למגו נצליח בנבו הנוגעים והגוומים

٠٦.ر٦?غ:
הבויאות שו



ברכה דברי

 כל הישואלית. בחבוה ביותו הקשות הבעיות אחת הנה בילזים ההתעללות בע״ת

מבוון. הנו זו מכה עם להתמווז מאמץ

 הבויאות בשיוות׳ למטפלים ההזוכה בעוכת וואים שאנו הנבה החשיבות מכאן
חלב". "טיפות ובתחנות החולים בקופות - בקהילה

 האוצי השיוות "אשלים", העוכה: בפיתוח שעסקו אלה כל הבוכה על יבואו כן ועל
הבויאות. במשור ופיתוח הזוכה ותחום סוציאלית לעבוזה

 המטפלים הצוותים של ליכולות חשובה תוומה מהווה זו בעוכה הכלול ו״שום לימוז

ההתעללות. קוובנות בילזים נכו! ולטפל לאבחן הבויאות במעוכת

۴؛نمات׳1׳ال ז״ו

 למנכ״ל המשנה
ופואה מינהל וואש



 ٠א±|
דבר פתח

 ובני בסיכון הילנים אוכלוסיית עבוו חדשים מענים בסיתוח עוסקת "אשלים" עמותת

משפחותיהם.

 ילזים של מוקזם באיתוו מקצוע לאנשי סיוע במתן השאו, ביו מתמקזת, העמותה

 אלה, יענים לקזם מנת על מניעה. לצונן ובהתעובות שונים סיכון במצבי הנמצאים

 הננכה חומו׳ בהכנת גם כמו בשטח, פעילויות של וחב במגוון "אשלים" עוסקת

והוווחה. העבוזה ומשוז החינון משו! עם פעולה שיתוף תון שונים

 הבויאות משונ עם בשיתוף פותחה והננחה", התעללות נפגעי ׳לנים "איתוו עוכת

 בסיכון. נועו ובני ולנים באיתוו בקהילה הבויאות מעוכת לעובנ׳ לס״ע במטוה

 את ישמשו אליה, המצווף התקליטוו גם כמו בעוכה, הכלול והמקיף הוב החומו

 העצמית. הלמינה תהלין בשיפוו והן והאבחון האיתוג בתהליכי הן הופוא״ם הצוותים
ובכנסים. בהשתלמויות ענו כחומו העוכה תשמש כן, על נוסף

 ננקים מהם ולמנוע שנפגעו הילנים סבל את לצמצם נצליח נו בנון כ׳ תקווה אנו

בעתינ.

בבוכוק /٧١٥١٦
תמיר יוסי פוופ'

מבליל



עניינים תיק

15 מבוא

ראשון חיק
!5 עיוניים ההתעלות-היבטים תופעת

21 כלל' רקע - בילזים התעללות א פרק
65 פיזית התעללות د פרק
91 הזנחה ג פרק

109 רגשית התעללות ד פרק
125 מינית התעללות פרקה

שני חיק
15? יים٥מע ההתעלדיות-היבטים תופעת

155זיהוי וסימני אבחון H פרק

189התייעצות ב פרק

197התעובות זוב׳ ג פרק

211הזיווח חובת ר פרק

שיישי חיק
245 נספחים

247 בסיכון בילזים העוסקים חוקים ן נספח
267 תפקיזים ובעלי השירותים מערן 2 נספח

283 הבריאות משרז מנכ״ל הוראות נספח?
289 ביבליוגרפית רשימה נספח^



الמבוא

 שכיתן תופעה זו און מהזנחה. או מהתעללות סובלים ׳שואל במזינת ובים ילזים

 הק״מת נוואה, חבותית תופעה זוהי ההכוה. לשולי להזחיקה או ממנה להתעלם

 ומת או השכלה, חבות׳, מעמז לאום, תובות, הבזל, ללא האוכלוסייה שכבות בכל

 בני ושל צעיוים ילזים של בנפשותיהם עמוקות צלקות משאיוות תוצאותיה הכנסה.

 העתיזית. והתפתחותם הילזים של בויאותם על חמווות השלכות לה יש וכן נועו,

 מאותוים, מהזנחה או מהתעללות הסובלים והילזים מהמשפחות קטן אחוז וק בפועל,

ומשפחותיהם. הם מקצוע׳, לסיוע וזוכים החוק, על־פ׳ כנזוש לושויות, מזווחים

הספר מסרוה

 המקצועיים העובזים בקוב בילזים ההתעללות לתופעת המוזעות את להגביו ו.

בקהילה. הבויאות שיוות׳ במעוכת השונים

בכושפחותיהם. התעללות החווים ולנים לאיתוו ומוםוי עוכי תוקף להעניק .2

 או שהוויהם ילדים על לוווח המקצוע איש את המח״ב החוקי ההיבט על להצביע .3

בהם. פוגעים משפחתם בני
 לאיתוו בקהילה הבויאות שיוות׳ בתחום המקצוע אנשי לעבוזת עזו כלי לספק .4

בסיכון. ולנים
 במעוכות אחוים ולעובזים סוציאליים לעובזים לאחיות, לוופאים, מיועז הספו

ולנים. עם יום־יומי בקשו הנמצאים בקהילה, הבויאות

 ידעו בקהילה הבריאות שעובדי חשוב מדוע
הנושא? את ויכיו־ו

 השלכות עם ונפשית, פיזית בויאות - בבויאות פגיעה של בעיה היא אלימות כי

הילזים. לעתיז
 הופוא״ם ובמוכזים חלב" "טיפת בתחנות במופאות, ולנים שפוגשים אלה אנחבו כי

בקהילה.
 תופעות לאתו היכולת לנו ומתפתחים, תלים הזמן לאוון אותם וואים אבחנו כי

את עמנו לחלוק אף עשו״ם חלקם אחויהן. ולעקוב מהחומה החווגות ואחוות פיזיות



 מצוקה. על לא־מוזעות "הצהוות" או ומזי□ לקלוט עשויה קשובה אוזן מצוקתם.

 הם כאשר פונים אלינו כ׳ ועזנה. הצלה אנשי ובות, פעמים אנחנו מהילזים ובים עבוו

 אלה להיות יכולים אנחנו זמן. לאוון אישי קשר קשווים הם אתנו כואבים, או חולים,

 במצוקתם. לסיוע לצפות עשו״ם הם ומאתנו בטוחים להוגיש מצליחים הם עמם

 30,000ל־ מעל מתוכם בסיכון", כ״ילזים המותנים ׳לזים 33,000-32,כ־ססס בישואל

 החובה ועלינו אותנו לא עז״ן נוספים ובים בפועל. נפגעים כילזים שאותוו ילזים

לאיתוום. לעשות

 עלולות שהשפעותיה ובחוסנו בבויאותו פגיעה משמעם - בו והתעללות בילז פגיעה

 אחת לא נובעים נפשי וחולי נכות פיזי, חול׳ טווח. אווכות גם אן מיזיות, להיות
בילז. התעללות של מתמשכת מהיסטוויה

 הילז להצלת הכוח׳ תנאי וק לא הוא הניתן ככל כזוקזם במועז התופעה ואבחון זיהוי

 המגיעים ומבוגוים צעיוים בנפגעים מתמשן ופוא׳ בטיפול חיסכון גם אלא הפגוע,
 הוופאים המוקזמת. ההתעללות נזקי שהם שונות בויאותיות בעיות עם המופאה אל

 ילד כל אותוו. שלא אלה ואת שאותוו אלה את כולם: את עשה1לכ פוגשים והאחיות

 במיזה תלוי התופעה זיהוי מניעתי. לטיפול או ופוא׳ בענ״ן לטיפול המופאה אל מגיע

 לאבחן שלנו בנגישות מכן, פחות ולא - התעללות סימני אוזות שלנו ביזע ובה

 בנכונותנו שלנו, ההקשבה ביכולת התעללות, בגין פגיעות זה ובכלל חויגות, תופעות

 הכות ממצוקתם. ולחלצם מצבם את לשנות כז׳ לפעול ובנחישותנו מעוובים להיות

 ההתעללות נפגעי הילזים בזיהוי ולאחות לוופא לס״ע עשו״ם בילזים הפגיעה סימני

 התון וההסזוים הזיווח נוהלי ויזיעת הטיפוליים, השיוותים הכות להצלתם. ולתוום

 ההצלחה סביוות את ולהגזיל הזיווח פעולת על להקל עשו״ם והקהילתיים אוגונ״ם

חשיבותו. ובזאת בספו מוצגים אלה כל זו. התעובות של

הספר الج

 וק״ם ומובנת טבעית ותיעה ישנה ולקויאה. לעיון קל אינו זה בספו הכלול החומו

המציאות. של האפל הצז עם קשים, נושאים עם המפגש מפני חשש

 בזמן, ופל1כ לא או אובחן שלא כזוכה, ילז של הטבעי" ה״מהלן כ׳ כיום ׳וזעים אנו

 אצל כ׳ למזנו זאת, לעומת ונפשית. וגשית ובהפועה פיזית בנכות פעם לא מסת״ם
 ועל כזשמעות״ם והטבה שיפוו שיעוו׳ נמצאו התעללות בעקבות לטיפול שזכו ילזים

הנפגע. לילז וקויטית חשובה כן כל היא המקצוע אנשי התעובות כן,
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 הילדים "באמצעותם האזומים", "האורות השונים, הסימנים מתוארים בספר

 מצוקתם את לזהות שנוכל כז׳ הזנחה, או התעללות חווים שהם לנו מאותתים

 לס״ע האיתור, תהלין במש, אותנו ללוות מיועז הספר המתאימים. לגורמים ולפנות

 ולבחור הסימנים, גילוי לאחר עושים מה להחליס לנו לעזור ההתלבטות, בנקוזות

להגיב. רצו׳ שבה בזרן

 לרשויות הזיווח לאופן בנוגע להתייעץ ניתן מ׳ ועם לפנות ניתן מ׳ אל מכוון גם הספר

והחוק. הרווחה
 החשיבות ואת משפחתו ובני הוריו לביו הילז ביו ההרוק הקשר את להבליט השתזלנו

 אם גם להפרזה, ניתנת בלתי כמעט אחת, אנושית כמערכת המשפחה ברא״ת

 העבוזה בחזו כלל בררן פוגשים והאחות הרופא לילזיהם. ומתאכזרים מכים ההורים

 מהזווית גם בהם שיתבוננו הוא בעי1כ ואן "׳לז־הווה" המשפחתית היחיזה את שלהם

ביניהם. הגומלין יחסי וממערכת המשפחתית

חלקים: שלושה בת מערכה חלק הוא הספר
עיוני ספר א.

לימוז׳( )תקליטור לומזה ב.

הטמעה תכנית ג.

X. ההתעללות תופעת של עיוניים היבטים המציג ספר
חלקים: שלושה לספר

 בילזים ההתעללות תופעת של הכללי הרקע בהצגת עוסק - הראשון החלק

 התייחסות כאן למצוא ניתן והזנחה. מינית נפשית, פיזית, השונים: ההתעללות ובסוגי

 בארבעת התעללות נפגעי ילזים של מצוקה ולאותות ההתעללות לסימני מורחבת

הנרונות. הקטגוריות
 התערבות זרכי התייעצות, אבחון, המעשיים: בהיבטים עוסק - השני החלק

הריווח. וחובת

 בסיכון, בילרים העוסקים עיקריים חוקים הכולל: נספחים קובץ - השלישי החלק

 ורשימה הבריאות משרר מנכ״ל חוזרי בסיכון, ילזים על להגנה השירותים מערן

ביבליוגרפית.

לימודי، )תקליטור לומדה ב.
 ללימור ומירי זמין עזר כלי ומשמשת במרפאה, או בבית האישי למחשב המיוערת לומרה

השונים. לסוגיה ההתעללות נושא עם והמעשית הקלינית וההתמוררות האבחון ררכי
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כוללת: הלומדה

 הממצאים סיכון, גוומי ההתעללות, סוג׳ של עצמי ללימוז קליני, בזגש מצגת ٥

ביווג. המחייבות האזומות" ו״הנווות המאפיינים

 בקהילה, הבניאות בשעות׳ היומיום מה" קליניות, וזוגמאות מקנים סיפוני 1=1

 ההתעללות סוגי עם ולהתמוזנות לסיפול לזיהוי, הנצויה הגישה להמחשת
השונים.

 במקנים בקהילה הנפוא׳ מהצוות הנזושות הפעולה ונכי על וכועודכן חיוני מיזע □
והזנחה. להתעללות וזשז של

 ומעשיות. נגשיות משפטיות חוקיות, - בנושא מנכזיות סוגיות הבהנת □
 פתרונות לכזציאת בה להסתייע וניתן הנושא של עצמית למיזה מאפשרת הלומזה

התעללות. מקני עם התמוזזות כי١וז

והכשרה הטמעה לתבנית הצעה ג.
 המקצועיים. לצוותים מוזולרית ולהשתלמות להכשרה חלופות מספר המציגה חוברת

 הכוונה שיעור, מערכי כולל מפורטות, הצעות למצוא ניתן הערכה של זה בחלק
מתאים. עיוני לחומר והכוונה התכנים העברת לזרן זיזקט״ם ואמצעים לשיטות

 ובתמציתיות, בקצרה מנוסחת היא בערכה. השימוש לנוחות ניתנה ובה לב תשומת

 את שתמצאו מקווים אנו בסיכון. ילזים לאיתור ממש של עבוזה כלי לשמש במטרה

רתיעה. או חשש ללא הצורן במקרה בה תשתמשו וכי ויעילה, מועילה הערכה

הערה:
 כמו: מושגים, מציינים שאנו פעם כל כ׳ לצ״ן למותו זכו. בלשון נכתב הספר

 לשני היא הכוונה בזה, וכיוצא סוציאלי עובז אח, רופא, מטפל, נעו, ילז, תינוק,
המינים.
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השתיקה *ת דדבד

pin ההתעללות מופעו" - ראטזן 
؛1الا״اا היגויים

כללי רקע - כילדים התעללות - א פרק

פיזית התעללות -1 פרק

ג-הזנחה פרק

רגשית התעללות - ד פרק

מינית התעללות - ה פרק



آلجع٦آل

בללי uni - בילדים התעללות

היסטורית ןיוה7ס

והמתעלל הקורבן ומעמד התעללות, סוגי הגזרות,

בילזים הפגיעה תופעת על נתונים

בילריהם? פוגעים הורים מזוע

המשפחה ٦בתו סיכון גורמי

סיכון מסמני

הורה-ילז יחסי של בהקשר התעללות

הנפשיות הפגיעות נזקי

מגנים גורמים

הטיפולית ההתערבות חשיבות



היסטורית קירה —
 התעללות של מקוה ניו־יווק, במזינת התפוס□ 1871 בשנת

 התביעה את אמה. ׳1׳ על עשוה, אחת בת ׳לזה במוי־אלן, קשה

 ניו־יווק, במזינת ח״ם" בעלי לצעו "האגוזה הגישה האם נגז

 בית בפני סענה האגוזה ח״ם. בעלי להגנת בחוק שימוש תון

 להגנת לכן וזכאית ח״ם בעל בחזקת היא הילזה גם כ׳ המשפט

 בית יזי על התקבלה ח״ם בעלי להגנת האגוזה טענת החוק.

 האם. מבית הילזה את להוציא יש כ׳ קבע והוא המשפט

 התפיסה בהתפתחות מפנה נקוזת מהווה מוי־אלן של המקוה

 בכוסגות גם הילזים על להגן שתפקיזה כ״הווה־על", המזינה של

 לגבי הוויות סמכויות למזינה יש זו תפיסה פ׳ על במשפחה.

 המקוה לשלומם. לדאוג עליה וחובה בתחומה, הנמצאים הילזים

 אל כקנ״ן ילז של מתפיסה מפנה נקוזת מהווה מוי־אלן של

עצמו. בזכות זכויות בעל כבן־אנוש ילז של התפיסה

 אתנית, קבוצה בכל כיום גם מתוחשת והיא ומתמיז מאז ק״מת בילזים התעללות

 כלפיה חל העשוים במאה וק אולם והשכלה. סוציו־אקונומ׳ מעמז הבזל ללא זתית,

וזח״ה. גינוי של התייחסות אל ענ״ן וחוסו מאזישות בהתייחסות: שינוי
 והציגו בילזים ההתעללות תופעת את שאיתוו הואשונים הם הוופאים כ׳ לצ״ן ואוי

 שכיחות על ממצאים 1946 בשנת פוסם Caffey הונטגנולוג החמווים. ממצאיה את

 נויוולוגית תמונה עם מיון לחזו הגיעו אשו ילזים אצל אווכות בעצמות שבוים

 הללו הממצאים ביו הקשו על לואשונה והצביע )םוב־זוולי(, מוח׳ תון דימום של

(.Caiam & Franchi, 1987) המוכה הילז לתסמונת

 Kempe על־יז׳ הופואית בספוות לואשונה תועזה בילזים ההתעללות תופעת

 וקוא להתעללות, קוובנות שהיו ׳לזים של הונטגנולוג׳ המצב את תיאו הוא (.1962)

.The battered child syndrome - הכווכה״ הילד "תסמונת לתופעה

 Child Abuse Syndrome - בילדים" התעללות "תסמונת התופעה נקראת כיום

הפיזיים, לסימנים המתייחסת ופואית אבחנה היא בילזים" ההתעללות "תסמונת



 אפיונים ל دلل הווה ל لل ומצביעה הגיוני הסבו להם שאיו וחבלות שבוים מכות, כמו:

 והם כמעוותים או כחולים כ״כ׳פלצות", אלה הווים הוצגו מכן כתוצאה פתולוגיים.

׳לזיהם. את מהם ולהוחיק לנסות כוונה מתון אותוו

 לפגיעות הגווכוים את לעבוזה ועמיתיו קמפה הנוי הוופאים חקוו 1962 בשנת

 שהגיעו פיזית פגיעה עם ילזים של האפשוית התגובה את וכן ילזים, אצל פיזיות

 יכול היה וק "לו כתבו: שבו נוזע במאמו פוסמו מחקום ממצאי את ופוא׳. לטיפול

 יכול אינו הילז אן ההתעללות, של מהיוה לאבחנה מגיע הוופא היה לזבו, הילז

 עווו המאמו הסיפוו". את מספוות שלו העצמות ורק לזבו פוחז שהוא או לזבו

 ציבווית, התייחסות בהיעזו והתאפיינה הוכחשה אז שען והתופעה, נוחב, ציבוו׳ הז
וגלויה. מוכות חבותית־ופואית לבעיה הפכה

 התנועות של תוומתן את חומן ג׳וזית מציגה (,1992) והחלמה" "טואומה בספוה
 ההתעללות. תופעת כלפי החבותית המוזעות לפיתוח הבוית באוצות הפמיניסטיות

 הגילוי אל הזון קצוה מכאן אן נשים, אונם של בתופעה אמנם התמקזו אלה תנועות

 הבויאותיות, והשפעותיה שבאונס הטואומה חקו בילזים. המינית ההתעללות של

 המשפחה, בתון אלימות של התופעה בחומות להכוה הוביל והפסיכולוגיות, הפיזיות
החבות׳. היום סזו על הפגועים בילזים הזיון להעלאת מוקזם תנאי והיווה

 כקוובנות בילזים הלב תשומת את שמיקזו פוליטיות תנועות של לעלייתן בנוסף

 במאות שחלו השינויים את גם לצ״ן יש הפגיעה, של הקשות הנפשיות ובהשלכות

ילזיה. של שלומם על כאחואית המזינה של בתפיסה האחוונות

 18ה־ למאה עז יחסית. חזש מושג הוא הילז" "זכויות (,1992) ואלבשן מווג על־פ׳

 כלפיו. מוחלט בציות ח״בים היו ולכן משפטית, מבחינה אביהם, לוכוש ילזים נחשבו

 המשפחה. בתון בנעשה התעובה לא והמזינה בחוק, זכויות כל הוענקו לא לילזים

 התעשייתית. המהפכה בעקבות נחקקו ילזים על הגנה שעניינם הואשונים החוקים

 פגיעה מפני עליהם שיגנו בחוקים הצוון את העלתה בתעשייה עבזו שילזים העובזה

 העולם, בוחב׳ ובות במזינות וכיום, אווכה זון האנושית החבוה עבוה מאז וניצול.

 זכויותיו את המבטיחה ענפה בחקיקה מגובה והזבו הילז לזכויות רבה מוזעות ק״מת

 ומוםזות חינון, מעוכות משפחה, בני הווים, לב שויוות מפני עליו ומגנה הילז של
ופוט״ם. ציבוו״ם ממשלתיים,

 "הילזות" ובמושג הילז בתפיסת שחלו השינויים את בספוה מתאות (,1996) שביט
 )לעומת מהות׳ שוני שק״ם התפיסה התפתחה תקופה באותה ו.7ה־ מהמאה החל

 תמימות של כתקופה ואילו זו מתקופה נתפסה הילזות לילז. מבוגו בין כמותי( שוני

ההתנגזות בבסיס עמזה זו תפיסה לו. וק המתאימים מיוחזים צוכים לילז וטוהו.
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 השונות. צווותיהן על מיו לצווכ׳ וניצולם ולנים מעונבות של לתופעות

 ילניה: כלפי החבוה בגישת התהפכה מאחוו׳ עומנות מגמות אובע

לו. רק המיוחוים צנכים כבעל הילז תפיסת □

הפמיניסטיות. התנועות של עלייתן ٥

 עצמה. על לקחה שהמזינה ה״הונ״ם" התפקינים - המדינה אתניות ם

נכויות. בעלת כישות הילנ תפיסת ם

בישראל ההתעללות תופעת אל ההתייחסות

 התעללות נפגעי ולנים וכלפי בכלל בסיכון ׳לנים כלפי בישנאל החבנתית המונעות

 שלהונים וחבה הסכמה שווה ובות שנים במשן־ הנוגת׳. באופן התפתחה בפוט

 פינ״ם. משמעת אמצעי כלפיהם להפעיל נה ובכלל ׳לניהם את לחנן וסמכות נכות

 של מציאות יצוה העולם, וחב׳ מכל ממנינות על״ה קלטה שישואל העובנה

 שונים חינון" "לסגנונות לגיטימציה העניקה אחות או נו שבזון תובות׳, פלוולינם

 במסוות טובה. ולאנוחות למשכ׳עת חינון של בטיעונים בילנים פגיעות נה, ובכלל

 להענשה להיתו ובים סימוכין למצוא ניתן בפוט החונית ובחבוה בכלל היהונית
 ו(,984)תשמ"ה- בחינון" ועונש "שכו מונק חוב של בספוו חינוכי. כאמצעי פינית

 (,1 כנ, )משלי שונא" נשיקות ונעתוות אוהב פצעי "נאמנים הביטו׳ את הכותב מפוש

 הוב כאשו )התלמינ(. התנין לביו המחנכת הנמות שביו הקשו למהות המתייחס

 נאגה ומתון אהבה מתון נאת עושה הוא הוי תלמינו את מכה )המחנן/מווה/הווה(

 ווצה שהאוהב הוא בווו אותן. המקבל על נאמנות מכותיו ולכן הילנ של לעתינו כנה

 את )הילו אותו לאהוב מוסיף הוא הוי המכות, על־יו׳ נפצע הילנ אם ואף בטובתו,
 והוא אביו, על אהבה הבן מוסיף בנו, המיסו "וכל ובה: במזוש כמובא ובו־מווו(,

 כ״ט(. )משלי לנשפן" מעונים ויתן נחת(, לן )׳גוום ויניחן בנן "׳סו שנאמו: מכבזו.

 שהמוכה בתנאי נאת כל - האומות נו חינון בנון התניה ק״מת כ׳ המחבו ואומו

 ווצים "אם נצ״ל: איניק יצחק הגאון שאמו כמו אוהבו, הוא שהמכה לו ובווו יונע
 ואם נפש", אהבת של ובים דל״ם עליו ולשפון להקנים צוין תלמיו, על להשפיע

 ואף מותות ומשמעת חינון לשם הכאתו חילו, את אוהב אמנם המווה/מחנן/אב
 על גופנית. ענישה ללא לחנן עניף כ׳ ולהבהיו ההלכה את לפוש נוטים כיום וצויה.

 כמעט הופן הגופנית לענישה ההיתו שלמעשה עו ובות כה התניות מוטלות המחנן

פינית(. התעללות בפרק: ואה בנושא )הוחבה אפשו׳ לבלתי



לדעת! זאת
 הורים התעללות על זיבוו ולא כמעט האחוונה לתקופה עז

 מקנה מהכלל, יוצא בבחינת היה הזבו אזי זיבנו, ואם בילזיהם,

זבוים. בו להנבות שאיו נזיז,

 במיזה משקפת הילז הגנת בנושא בישנאל החקיקה התפתחות

הישזאלית. בחבזה שחל השינוי תהלין את ובה

 ז,960התש״ן- והשגחה(, )טיפול הנועז חוק - האזזח׳ החוק חוקק 1960 בשנת

 בחוק סיכון. במצבי הנסוצאים לילזים ולזאוג לטפל האחויות את החבזה על המטיל
 ילזים היות למעט בילזיהם, הוזים התעללות של למצבים התייחסות עז״ן איו זה

הזנחה. של במצב

 קטין מיהו שהגזיז והאפוטזופסות המשפטית הכשזוזז חוק חוקק 1962 בשנת

משפטית. מבחינה ין1הקכ של מעמזו את והסזיז

 מינית התעללות של בתופעה העוסקת זאשונה חקיקה התקיימה 1977 בשנת

 ונכים. ילזים כלפי עבזות בענ״ן חקיקה וכן 1 977התשל"ז- העונשין, בחוק בקטינים
 בפזק הזחבה )זאה ילזים כלפי והזנחה נפשיות פיזיות, בפגיעות המתמקזת חקיקה

בסיכון(. בילזים העוסקים חוקים זיכוז - נספחים

מורן שי המקרה

 שה״תה לאחז פוזיה בבית־חולים 9.2.1989 ביום נפטזה השלוש בת מוזן הילזה

 מצז מתמשכת התעללות בגין הכנה מחוסנת חוזשים חמישה במשן־ מאושפזת

גופה. חלקי בכל ביותז קשות חבלות לה שגזם זוזה

 שכנים, משפחה, )בני הסובבים אזוכים, חוזשים נמשכה שההתעללות אף על
 הסכזים, כל את פרץ מוזן של מותה זבז". שמעו או זאו, ׳זעו, "לא במעון( מטפלות

 התעללות בנושא כנסת ועזת והוקמה פזלמנטזית פעילות החלה נזעקו, ציבוז אנשי

 טיפול, חקיקה, בתחום: המלצותיה 1989 באוגוסט הוגשו עבוזתה, בסיום ילזים.

 המועצה ומעוובות הוועזה מסמן בעקבות אוגונית. והיעוכות איתוז מניעה, חינון,

 פוזת( חנן וח״כ צוקז זז׳ ח״כ )של פנטית חוק הצעת הוגשה הילז לשלום הציבוזית
 )תיקון חוק־העונשין בשם 368ח-368א סעיף החוק תיקון הובא 28.11.89ב־ בנושא.

בכנסת. הסופי לאישוזו 1989התש״ן- (26 מם.
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 בזבו 368-ח 368א סעיף I סימן (26 מס. )תיקון העונשין חוק תוקן 1989 בשנת

 אחוים וקוובים הוויה□ יזי על הנפגעים הילזים ענ״ן את הביא זה חוק הזיווח. חובת

 בכלל האזוחים לחובת הקשוו בכל מהפכה וחולל החבותית המוזעות חזית אל

 כזו פגיעה שזבו מקוה בכל בילזים פגיעה למניעת לפעול בפוס המקצוע ואנשי

ליזיעתם. מגיעה

קובע: )בן ־T 3GB סעיף
 פסיכולוג, שוטו, הוווחה, שיוות׳ עובז סוציאלי, עובז חינון, עובז אחות, "וופא,

 במוסז אן במעון צוות איש או מנהל וכן פוה־ופוא׳, בכזקצוע עוסק או קוימינולוג

 להם היה בתפקיזם או במקצועם עיסוקם שעקב - ישע חסו או קטין נמצא שבו

 חובה - עליו האחוא׳ ביז׳ ישע בחסו או בקטין עבבה שנעבוה לחשוב סביו יסוז

 - זו הוואה על העובו למשטוה; או הסעז לפקיז האפשו׳ בהקזם כן על לזווח עליו

חוזשים." שישה מאסו זינו

 הילז. זכויות בזבו האו״ם של הבינלאומית האמנה על ׳שואל חתמה 1990 בשנת

 המפווטות הזכויות את ולכבז לילזיה לזאוג המזינה חובת את כזבטיחה האמנה

 שהוא. סוג משום אפליה שום ללא (1038 מם. אמנה כתבי - )ושומות באכזנה

 באמנה 19 סעיף במעלה. ואשון ל1ן7שי תמיז תהיה הילז טובת כ׳ קובעת האמנה

ההתעללות: בתופעת עוסק
 כותאימים וחינוכיים חבות״ם מינהל״ם, תחיקתיים, אמצעיים ינקטו החבוות "המזינות

 פגיעה חבלה, ומפני לסוגיה, נפשית או גופנית אלימות מפני הילז על להגן על־כזנת
 שעה מיני, ניצול לובות התעללות, או ניצול ושלני, טיפול או הזנחה לועה, שימוש או

 בו". הטיפול על המופקז אחו אזם או חוק״ם אפונזוופסים הווים, בטיפול נתון שהוא

 המשפחה בתון בילז הפגיעה האחוונה לעת עז נחשבה לעיל הנאמו כל לכזוות
 אם וק הצינית להתייחסות זכתה ׳לזיהם כלפי הווים של אלימות "קלה". כעבוה

 בעועוו אנגלוז י' השופט עמזת )ואה וחמוו ניכו גופני נזק גומו הפגיעה תוצאות

 התש״ן־ העונשין, לחוק 26 תיקון בעקבות ׳שואל(. מזינת נגז פלונית 4596 /98 ע״פ

 עתה, המשפחה. בתון התעללות למעשי החוק בהתייחסות מהות׳ שינוי חל ,1989
 אלה כלפי גם וכן במשפחה ישע וחסוי בקטינים לפוגעים כבזים עונשי□ הוגזוו

קבע. שהמחוקק לושויות כן על מזווחים ואינם ההתעללות זבו על היוזעים

 בילז ההתעללות תופעת כלפי בישואל החבוה של המתקזמת לגישה אחוון חותם

 4596/98 )ע״פ פלילים לעועווים משפט כבית בשבתו העליון בית־המשפט העניק

שבהן נסיבות הזעת על להעלות "קשה באומוו: (25.1.2000 ׳שואל, מזינת נ' פלונית
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 אכזויות, הכוללת התנהגות התעללות של היותה ההתעללות. למעשה ציזוק "מצא

 בהכות נלווית שאינה מוסוית, סט״ה של תווית לה מקנה השפלה, או אימה הטלת

אםוו". הוא אם גם כוח הפעלת של מעשה לכל

 המשפחתי בתא להתעוב המזינה נשויות על החובה מחזש הוצגה זה זיו בפסק

 החוק של הבסיסית התפיסה שלו. הוויו מפני היתנ ביו הצונן, במקרי הילז על ולהגן

 כאשו נוחם. על העולה ככל בו לעשות יכולים הם ואיו ,1׳ 1 ה וכוש אינו שהילז היא

 בסמכויותיו או בשיקול־זעתו לנעה משתמש או חובותיו את כואו׳ מק״ם אינו ההווה

 כוחה הקטין. על ותגן המזינה תתעוב בו, הפוגע או הילז את המסכן באופן ההוויות

 מסוגלים שאינם אלה על להגן מחובתה נובע הכושפחת׳ בתא להתעוב המזינה של
 והאפוטוופםות; המשפטית הכשוות לחוק 68٠27ו-9 סעיף ]ואו: עצמם על להגן

 על ההגנה חוק ;ו960תש״ן- והשגחה(, יפול1)כ הנועו לחוק ו 2+1 ו+3+2 סעיף

תשמ״א- ילזים, ٢אימו חוק וכן במשפחה אלימות למניעת חוק ו;966תשכ"ו- חוסים,

לסיכום

 העוסקים עיקו״ם חוקים - "נספחים" בפוק למצוא ניתן בנושא הוחבה ז[.98ו
בסיכון. ילזים על בהגנה

 חמישים במרוצת עבוה הישואלית החבנה כ׳ לומו ניתן

 בהגנה הילזים, אל ביחסה אווכה זון כבות האחוונות השנים

 מחבוה ובויאותם. גופם, כבוזם, ובשמיות זכויותיהם, על

 פגיעה של תופעות כלפי ובסלחנות ב״סובלנות" שהתייחסה

 עצמו בפני כעון הילז" "טובת בזבו להכנה הגיעה היא בילזים

 הילזים. לשלום הנוגעת התוחשות בכל קזימות לו שניתנת

 חינוכם בזון הווים על ואיסווים הגבלות כיום מטילה המזינה

 להיחשב יוכל לא כלפיהם באלימות ששימוש כן ׳לזיהם, את

 להתעובות צפו״ם כאלה חינון בזוכי הנוקטים ואלה לגיטימי,

הילזים. על בהגנה המזינה

 וצפויים עבוה כמבצעי הוכוזו בילזים המתעללים הווים

 שהתעווו אזם כל על חובה זאת: וק לא כבזים. לעונשים

 הונאת כן. על לזווח בקטין עבוה שנעבוה סביו יםוז בו

 עובזים אחיות, וופאים, מקצוע: אנשי כלפי אף תקפה זו חוק

 מוגבות, שלהם הזיווח שחובת ואחוים פסיכולוגים סוציאלים,

לאי־זיווח. המתלווה ׳ותו חמווה בענישה המתבטא זבו



.בידידים התעדדות
 או מכוון נזק גורמים או נזק לגנום העלולים מחזל או התנהגות

בו. "מטפל מ׳ מיז׳ לילן נזק בגנימת איום

חלופית הגדרה
 ואם במתזל אם במעשה, אם נפשית, או מינית פיזית, פגיעה

 לילד נזק לגנום עלולה או הגוומת בילז, מתמשכת בהזנחה

בו. שמטפל מ׳ מיז׳

 משח של במשפחה" ואלימות בסיכון ונועו "ילזים לנושא הלאומית האב בתכנית

 בשלוש והבחינה בסיכון הילזים אוכולם״ת את הוועזה הגזיוה והוווחה העבוזה

עיקויות: קטגוחות

 עם ילזים והזנחה, התעללות קוובנות ׳לזים - ומיזית ׳שיוה בסכנה ילןים ו.
 קוובנות במצוקה, ונעוות ונעוים בסמים משתמש נועו התנהגות, בעיות

במשפחה. אלימות
 לאלימות עזים ילזים - הם אף בסכנה ונמצאים מסכנת בסביבה הח״ם ילןים .2

מסכנות. בקהילות בעוני הח״ם ילזים לעבו״נות, להתמכוויות, הוויהם, ביו

 ממשבו הסובלות במשפחות ילזים - סיכון ליצוו העלולות בנסיבות הח״ם ילזים .3

עולים. ומשפחות מאבטלה הסובלות משפחות חז־הוויות, משפחות גיוושין, בגין

 כאלה או והזנחה, התעללות נפגעי נועו ובני בילזים זה במזוין מתמקןים אנו
הזנחה. או התעללות בסכנת הנכזצאים

 במסגות ומתוחשת זמן, לאוון קבוע בזפוס כלל, בזון מתאפיינת, ההתעללות

 נמסו שהילז מ׳ או האומנת המאמצת, הטבעית, )משפחתו חילן של משפחתו

לה. מחוצה או למשמותו(,

זוים. וגם מכוים קוובים, להיות עלולים המתעללים

חמוו. צביון בעלי חז־פעמיים איוועים גם להיות עלולים התעללות או תקיפה פגיעה,



ההתעללות סוגי

החוק: על־פ׳ גם המוכו׳ם התעללות סוג׳ אובעה ביו להבחין נהוג
PHYSICAL.ABUSE - )גופנית( פיזית התעללות ו.

SEXUAL ABUSE - מינית התעללות .2

EMOTIONAL ABUSE - נפשית התעללות .3

NEGIECT - הזנחה .4

 אחת, ולא גבולות, לתחום קשה התעללות, של סוג לכל הגזנות ק״מות אם גם

 נמצא למשל, כן אחנת. התעללות אפ״ני1ב גם בתוכה כוללת אחז מסוג התעללות
 מנכיבים מינית ובהתעללות נגשית התעללות של נבים מוכיבים פיזית בהתעללות

הלאה. וכן פיזית התעללות של

ומרכיביה ההתעללות מהות

 עצם אחנות, במילים תוצאתית. עבנה ולא התנהגותית עבזה היא התעללות

 נזרש לא שכן, מכיוון הפגיעה. חומנת ולא הקובעת היא הפוגע של ההתנהגות

 והיא בכוחזל, וביו במעשה ביו כוח הפעלת בה שיש וזי בפועל נזק גנימת להוכיח

 או נפשי־נגש׳, או פיזי־גופנ׳ סבל או נזק לגנום שעלולים ובמיזה באופן תיעשה

 שהתקיימה ז׳ מזיקה. תוצאה של להתנחשותה כוונה הוכחת נזנשת לא שניהם.

למחזלים. או למעשים ההתנהגות, לטיב מוזעות

 שהוכחת בווו הוי ההתעללות, עבות מיסוזות יםוז אינה בפועל נזק שגניבות אף

 של התקיימותו את להוכיח כז׳ ואייתי כלי לשמש עשויה לקוובן נפשי או פיזי נזק

 הנטען, על־פ׳ המהווה, שבמעשה החויג את או החומוה ואת ולנזק, לסבל הפוטנציאל

׳שואל(. כזזינת נ' פלונית ,4596 /98 )ע״פ התעללות

התעללות: המהווה להתנהגות אופייניים בווכיבים שני על להצביע ניתן

 כאשו מחזלים. או מעשים של מתמשכת בסזוה שמזובו במקוים - תדירות

 בשושות מחזל או מעשה שכל "תכן זמן, פני על מתמשכת בהתעללות מזובו

 המעשים הצטבוות זאת, עם משפיל. או אכזו׳ אופי "שא לא כשלעצמו, ההתעללות,

התעללות. לזוגת שיביאו הם זמן, פני על והתמשכותם המחזלים, או

 מסזות מווכב הוא כאשו התעללות מעשה לזהות ׳ותו קל שככלל אף - חומרה

פיזית. התעללות מעשה מהווים חז-פעמ״ם מחזל או מעשה גם מעשים,



 שת״חז דרישה להתקיים ח״בת התעללות, תיהשב חז־פעמית כוח שהפעלת כז׳

 פחז בהטלת באכזויות, טאלה: יותז או באחז תאופיין היא בזון־כלל מתקיפה. אותה

 בפוטנציאל או הקוובן, של בולטים ובביזו׳ בהשפלה הקוזבן, על משמעותיים ואימה

בו. נפשית או פיזית פגיעה של במיוחז חמוו

הקעיו־הקוע! מעמד

 של טיבה בהענכת )הקטין( הקונבן עמזת את לבקש הצונן את ١מםי החוק

 שלעתים מהטעם, זאת שבה. הפגיעה ומיזת עוצמתה כלפיו, ההתעללותית ההתנהגות

 שלא ו״תכן בו, המתעלל כלפי תלות וביחסי נחיתות בעמזת נמצא הקונבן קוובות

 של מעמת בשל כלפיו. שהופנה האכזז׳ ביחס הכינ שלא או ההשפלה את הנגיש

 קטינים על הגנה שהיא החקיקה, בתכלית ובהתחשב המשפחתית, במענכת הקונבן

 התקיימותה קביעת לצונן המכניעה המבט נקוזת כ׳ המסקנה מתבקשת ישע, וחםני

 המבט נקוזת קני: הצז, מן המתבונן של זו היא התעללות כעבות התנהגות של

 או הוופא זה ויהיה הקוובן. כלפי המתעלל של התנהגותו את הבוחנת האובייקטיבית

בקטין. עברה שנעבוה סביו יטוז שק״ם מחשבה לכלל שהגיעו אחו מקצוע איש כל

המתעלל ההורה מעמד

 באופן קוובנו, כלפי מוות או כוח בעמזת המתעלל "מצא כלל בזון לעיל, כנאמו

 כוחות פעו׳ של זה מאפ״ן עצמו. על להגן יכולת ללא נחיתות, בעמזת מצו׳ שהקוובן

 באופן שלובים הקוובן על האימה והטלת ההשפלה יהיו ובות שפעמים לכן, יביא

 של ׳ס״־ותיה התקיימו אם לבחון בית־המשפט בבוא ההתעללות. במעשה מובנה
 יחסים במעוכת כ׳ לזכוו עליו לילזיו, הווה שביו היחסים במעוכת ההתעללות עבות

 הילז ואילו והשליטה, המוות כוח בעל הוא ההווה משמעותיים: כוחות פעו׳ מצו״ם זו

 על להגן הילד של והנפשי הפיזי בכוחו איו אלה, כוחות ביחסי והתלות׳. הנזקק הוא

 למצבם ביטוי לתת יש החוק בפיווש כן, משום ההווה. מפני אפקטיבי באופן עצמו
 כאשו שוו״ם, הם שבהם האונים וחוסו הנחיתות ולעמזת קטינים של והפגיע הוגיש

 אמצעי נגזם מפעיל מהוריהם, אחז שכן כל לא כלפיהם, סמכות בעל שהוא בוגו

 חוק מטיל האמווה, לתפיסה בהתאם נזק. או סבל לגוום עלול או סבל הגוום פיזי

 בו התעללות בגין או הזנחתו בגין ׳לזו, תקיפת בגין הווה על פלילית אחויות העונשין

׳שואל(. כזזינת נגז פלונית 4596 /98 )ע״פ
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בדדיים נתונים

 שונות. העוכות לגביו וקיימות במנויק יזוע אינו העולם בוחב׳ המוכים הילזים שיעור

 2٥ס/-3٥בכ־ס/ המוכים הילזים שיעור מועון ארה״ב כמו ומתקזמת זמוקרטית במזינוז

 או משמעותית מפגיעה סובלים ילזים 160,000כ־ מתוכם ילזים. מיליון שני שהם

 כתוצאה שנה מזי מתים ילזים 2ז-ססס 000 ולפחות ח״הם, על איום המהווה מכזו

 9% שנה. לגיל מתחת 30%וכ־ 5 לגיל מתחת הם אלה מילזים 80% אלה. מפגיעות

 של קורבנות הם בארה״ב, מיון לחזר׳ שהגיעו 5 לגיל מתחת טראומה נפגעי סוילזים

(.Wissow & lawrence, ו 995) גופנית התעללות

 ההתעללות בנושא רחבה מחקרית סקירה העוזכים (,200١) ובן־אריה גוט־אפרת

 שבין בהיקף בארה״ב בילזים פגיעה המערין ג״ל זיוויז של מחקר עבוזת מציגים

 תימוכין ילזים. אלף לכל התעללות מקרי 2ז.4ל־ ו 3.3 ביו או ילזים מיליון 4.07-2.53

 בארה״ב ילזים של והזנחה להתעללות המרכז מנתוני גם התקבלו אלה לנתונים

 עוז מהתעללות. סבלו ו997ו-980 שביו בשנים ילזים אלף מכל ילזים ו0.5 לפיהם

 מוות מקו׳ 2000כ־ באוה״ב השלטון לרשויות זווחו 1988ז- 979 השנים ביו כ׳ נמצא

 ובשנת (National Research Council, ז993) והזנחה מהתעללות כתוצאה ילזים של

 הזנחה עקב 45% מהם בסיכון, ילזים של מקוים מיליון 2.5מ־ למעלה היו 1990

 עקב 16%כ־ פיזית, התעללות עקב 25٥כ־ס/ אוה״ב(, ילזי מכלל 2%כ־ )המהווים

)שם(. רגשית התעללות עקב 6%וכ־ מינית, התעללות

1997) Gilbert,) באוה״ב לרשויות שזווחו בילזים ההתעללות מקו׳ מספר כ׳ טוען 

 ממזינות נתונים מציג הוא מיליון. 2.3ל־ מיליון 1.1מ־ 1993-1980 השנים ביו הוכפל
 בבוספו עצום גיזול הוא לכולם המשותף כאשר ועוז בלגיה, קנזה, כמו נוספות, שונות

בילזים. התעללות על הזיווחים

ئ



בילדים? מתעיי מי

Kessler&Hysden או ההווים אחד הוא המתעלל מהמקוים 95٥ב־ס/ כ׳ מדווחים (199)ו 

משפחה. בן
 2002 בשנת בילדים התעללות בנושא (2004) אוה״ב של הבויאות משוד בדיווח

 העוכה הדנחה, או התעללות בענ״ן פניות מיליון ד,8כ־ באוה״ב היו דו בשנה כ׳ נאמו

 כ־ הדנחה או התעללות כקוובנות הוגדוו מתוכם ילדים. מיליון 3בכ־ מדובו כ׳ היא

ילדים. 869,000
 ילדים 12.3ל- ו 990 בשנת ילדים ד3.4מ- פחת ילדים ו ,000 לכלל הנפגעים שיעוו

.2002 בשנת

הפגיעה סוג לפי הנפגעים הילדים מיון
60٥/٠מ־ ׳ותו - הדנחה

0/20٥ - פידית התעללות

ד0% - מינית התעללות

3% - נפשית התעללות

אחת. פגיעה מסוג ביותו מעוובים היו הנפגעים הילדים מכלל 20٥כ־ס/

גיל לפי הנפגעים חלוקת
ילדים 1,000 כל על נפגעים 16 - 3-0
ילדים 1,000 כל על נפגעים 13.7 - 7-4

ילדים 1,000 כל על נפגעים 11.9- 11-8

ילדים 1,000 כל על נפגעים 10.6 -15-12

ילדים 1,000 כל על נפגעים 0.6 -17-16

בילדים פגיעות על המדווחים
מקצוע אנשי 0/56.4٥

מקצועיים בלתי 43.6٥ס/
 7.8٥ס/ של לשיעוו מגיע הבויאות בשיוות׳ העובדים דיווחי המקצועיים העובדים מתון

 הדיווחים. מכלל 16.10/0 - ביותו הגבוה בשיעוו המדווחים הם החינון עובדי כאשו

 ממקווות הוא ביותו הגבוה המדווחים שיעוו מקצועיים הבלתי המדווחים מתון

.8% משפחה קווב׳ ושל 0/6.1٥ הוא הווים דיווחי שיעוב .0/9.6٥ - אנונימיים
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הזנחה או התעללות בגין ילדים תמותת
 לפי הזנחה, או מהתעללות כתוצאה ילזים ו ,400 באוה״ב מתו 2002 בשנת

הבאה: החלוקה

4 לגיל מתחת ילזים 75%

7-4 בגיל וילזים2%

ו ו-8 בגיל ׳לזים 6%

ו 7-12 בגיל ילדים 6%

 על ולזים 2 הוא הזנחה או התעללות בגין ילזים תמותת של הכולל השיעוג

ילזים. 100,000 כל

הילדים לתמותת הסיבות
הזנחה בגין 37.7%

פיזית התעללות בגין 29.9%

נפשית התעללות בגין 3.1%
מינית התעללות בגין 0.4%

אחת מסיבה ׳ותו בגין 28.9%

בילדים הפוגעים
ההווים הם מהפוגעים 80%

משפחה קחב׳ 0/7٥

הווה של זוג בני 0/3٥

ובמעונות(. במוסזות עובזים 1%כ־ גם )ביניהם ׳זועים בלתי חלקם אחוים, 10%

 האבות של מזה גבוה אימהות על־יז׳ בילזים ההתעללות שיעוו כ׳ נמצא כן, כמו

 Straus et al), מהאבות( 2.7% לעומת מהאימהות 4.41%) כפולה במיזה כמעט

לתופעה: ההסבו (.1980

הילזים. עם ׳ותו וב זמן נמצאות האימהות ם

ולהתנהגותם. להתפתחותם הילזים, לחינון כאחואיות נחשבות הן ם

 בזימו׳ ולפגיעה האם, של הקו״וה בהתפתחות לעציוה כאחוא׳ נתפס הילז ٥

התסכול. במקוו בפגיעה גם ויו1ביכ את מוצא תסכולה ולכן שלה, העצמי

כי: עולה המחקו מכומצא׳

 61% לעומת כ׳הבנים 66% בנות. מאשו התעללות קוובנות הם בנים ׳ותו ם

השנה. במהלן־ אחת פעם לפחות הוכו מהבנות



הבנות. כלפי מאשר ׳ותו חמורה הבנים כלפי האלימות ם

 ובתכיפות נגזם ׳ותו וב פיזי כוח להפעלת נתונים הם ׳ותו צעיוים שהילזים ככל ם

 )שם, ו 7-15 בגיל מהילזים 33% לעומת 4-3 בגיל מהילזים 86%) ׳ותו גבוהה

ובן־אויה(. אפות־גוט של בספום

ישראל ילדי כלל ^ל נתונים

שהם (,2001 בשנת 2,186,900 )לעומת ילזים 2,219,200 בישואל חיו 2002 בשנת

 אוכלוסיית (.2002 לסטטיסטיקה, המוכזית )הלשכה ׳שואל אוכלוסיית מכלל 33.5%

הישואלית: החבוה של וב־גוניותה את משקפת בישואל הילזים

70% - ׳הוזים ילזים

23% - מוסלמים ילזים

2%כ־ - נוצוים ילזים

2%כ־ - זווזים ילז'ם

3%כ־ - זת׳ סיווג ללא ולזיח

כישראל כסיכון ילדים על נתונים

 נתונים המכיל אחז נתונים בסיס ק״ם לא בישואל גם אחוות, באוצות למצב בזומה

 ילזים לגבי מזויקים מספוים להשיג לכן קשה "בסיכון". הילזים מספו על מלאים

אחוים. סיכון למצבי החשופים או והזנחה מהתעללות הסובלים
 העוני בסיכון. אוכלוסייה הימצאות המנבאים המזזים אחז הוא העוני שמזז חולק איו

 בשנת 28.1 ٥ול-ס/ 1998ב־ 22%ל־ 1980ב־ 8%מ־ במהיוות גזל ׳שואל ילזי בקוב

 618.000-1 (1999 וציונית, )בן־אויה 1998 בשנת ילזים 454.000כ־ שהם ,2002

 מהטלת להיזהו יש זאת, עם (.2003 סטטיסטי, שנתון בישואל, )ילזים 2002 בשנת

 תווה". תצא מרם כ׳ ענ״ם בבני "היזהוו חז״ל: ככ׳אמו עניות, באוכלוסיות זופי

בסיכון: בילזים העוסקים מוכז״ם כוקווות משמונה נתונים

המקומיות. בושויות הוווחה בשיוות׳ בסיכון ילזים על נתונים .1

 החולים בתי של מיון לחזוי שהגיעו במשפחה אלימות נפגעי ילזים אוזות נתונים .2

.2002-2000 בשנים
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המקומיות. בושויות ספו ובתי המשפחה לבויאות מתחנות נתוני□ .3

.2002 בשנת ז הס פקיז׳ של לטיפול הפניות על המבוססים נתונים .4

.2002 בשנת ישראל משטרת נתוני .5

.2002 בשנת ילזים חקירת על נתונים .6

בישראל. בסיכון רכים ילזים על נתונים .7

מיותרים. צרכים עם נוער ובני ילרים על נתונים .8

המקומיות ברשויות הרווחה בשירותי בסיבון ילדים ו.
 מהווים והם הרווחה לשירותי המוכרים ילזים 366,402ל־ קרוב היו 2002 בשנת

 סטטיסטי )שנתון 6-0 בגילים הם אלה מילרים 27.2% ישראל. ילזי מכלל ו0/7٥כ־
(.2003 בישראל, ילרים -

 (.2002 בישראל, ־׳לרים סטטיסטי )שנתון עולים ילרי הם בישראל מהילזים 32,048

 מהילז־ים (289,)כ־ססס 14%כ־ כ׳ עולה (,1999) ואחרים זולב של ממחקרם גם
.٢האר ברחבי רווחה לשירותי המקומיות ללשכות מוכרים בישראל

 משירותי עזרה לקבלת שפנו או שהופנו במשפחות הילזים כל שלא לווזא׳ קרוב
"בסיכון". ילזים של בהגזרה להיכלל צריכים המקומיים הרווחה

 מאוכלוסיית 7% שהם (,145,000)כ־ 51% - אלה ילזים מביו מחצית רולב, לפי

 של בטיפולן נמצאים הם זה״נו, ישיר סיכון במצבי כנמצאים נחשבים כולה, הילזים

 או לקויה הורות ההורים, ביו או הילז כלפי אלימות בגלל רווחה לשירות׳ הלשכות

הילזים. של והסתגלותיות רגשיות התנהגותיות, בעיות

 ח״ם כולה הילחם מאוכלוסיית (72ל־ססס, )מעל 3.5% המהווים מהילזים 25%

 בתפקוז בעיות ההורים, ביו מעורערים יחסים כגון סיכון, מצבי יש שבהן במשפחות

וכן'(. עבריינות לסמים, )התמכרות ההורים של החברתי

 בהן שיש במשפחות ח״ם (70,000)כ־ הרווחה לשירות׳ המוכרים מהילזים 24% שאר

(.1999 ואחרים, )ז־ולב ועוז יחיז הורה אבטלה, עוני, כגון סביבתיים, סיכון גורמי

כ׳ עולה המאמר מתון

ישיר. סיכון של במצב נמצאים בישראל מהילזים (145,000) 7% □

סיכון. מצבי ק״מים בהן במשפחות נמצאים בישראל מהילזים (72,000) 3.5% ם

סביבתי. סיכון לגורמי חשופים בישראל מהילזים (70,000)כ־ 3.5% □



 בתי שי המיון יתז־רי שהגיעו במשפחה קיימות נפגעי ייז־ים .2
2םם2-2םםם בשנים החויים

 במשפחה( אלימות בנפגעי לטיפול הוועזה הבויאות, משנז של האו־צ׳ הנתונים ١)מאג

גיל קבוצות לפי התפלגות - 2٥00 שנת זיווה
גיל קבוצת

סה״ב הפגיעה סוג
18-15 14-6 5-0

(20%) 400 (32.5%) 647 (47.4%) 942 1989 הכל סן
ו(9%)131 (34.1%)235 (46.9^0)323 (34.6%)689 פיזית פגיעה

(24.7%)63 (50.6%ו)29 (24.7%)63 ו(2.8%)255 מינית פגיעה
(53/0)36 (26.6%)182 (68.1/0)466 (34.4%)684 הזנתה

(47.1 %)1 70 (27.9%וסו) (24.9%)90 (18.1%)36ו אחו

גיל קבוצות לפי התפלגות - 2001 שנת דיווח
גיל קבוצת

סה״כ הפגיעה סוג
18-15 14-6 5-0

(21.2%) 416 (33.8%) 664 882 (0/45٥) 1962 הכל סן

(21.4%) 126 (37.2%) 219 244 (0/41.4٠ (30%) 589 פיזית פגיעה

(20.9%) 59 (53.5%) 151 (25.5%) 72 (14.3) 282 מינית פגיעה

(7.7%) 54 (27.1٥)ס/ 191 (65.2%) 459 (36%) 704 הזנחה

(45.7%) 177 (26.6%) 103 (27.6%) 107 (19.7%) 387 אחר

גיל קבוצות לפי התפלגות - 2002 שנת זיווה
גיל קבוצת

םה״כ הפגיעה סוג
18-15 14-6 5-0

(24.7%)563 (29.7%)676 (45.5%ו),034 2,273 הכל סן

(22%ו)26 (34.5٥ו)ס/98 (43.6%)249 (25.2%) 573 פיזית פגיעה

(34.3%) 86 (42.6%) 107 (23.1%)58 (11%)251 מינית פגיעה

(17.8%) 100 (32.1%) 217 (52٥)ס/ 538 (37.6%)855 הזנחה

(42.2%) 251 (25.9%) 154 (31.8%ו) 89 (26.2%)594 אחו

3ר



 מהפגיעות 0/47.4٥ עז 45% ביו התבצעו בה 5-0 היא ביותו הפגיעה הגיל קבוצת ם
בילזים.

קטן. הפגיעות מספו עולה, שהגיל ככל כ׳ לואות ניתן

 788 מכלל .14-6 היא ביותו הנפגעת הגיל קבוצת המיניות, הפגיעות בתחום ם

 (24.5%) 193 זו. גיל מקבוצת היו מקוים (48.7%) 384 השנים, בשלוש הנפגעים

.18-15 הגיל מקבוצת היו נפגעים (26.4%) 208־1 ,5-0 הגיל בקבוצת היו נפגעים

.68.1 ٥/٠ל־ ועז 52% בין ,5-0 הגיל בקבוצת נמצא ביותו הגבוה ההזנחה שיעוו ם

2002 - 2000 - בשני□ פגיעות סוג׳ יפי התפיגות מרכזת: סביה

סה״נ 2000 2001 2002 הפגיעה סוג

% מספר ٥/٠ מספר ٥/٠ מספו ٥ז٥ מספר

100 6,224 100 1,989 100 1,962 100 2,273 םה״כ

29.7 1,851 34.6 689 30 589 25.2 פיזית פגיעה

12.7 788 12.8 255 14.5 282 11 251 מינית פגיעה

36 2,243 34.5 684 35.7 704 37.6 855 הזנחה

21.6 1,342 18.1 361 19.8 387 26.2 594 אחר

כלל״ם. חולים בתי 26מ־ זיווח התקבל - 2000 בשנת

כלל״ם. חולים בתי 28מ־ זיווח התקבל - 2001 בשנת

כלל״ם. חולים בתי 28מ־ זיווח התקבל - 2002 בשנת

השנים: שלוש של השוויוני ניתוח
 3.6% של )׳ויזה הפגיעות במספו שינוי חל ולא כמעם הואשונות השנים בשתי ם

 2001 בשנת 1962מ־ הפגיעות, במספו משמעות׳ גיזול חל 2002 בשנת בלבז(.

.15.8% של גיזול ,2002 בשנת פגיעות 2273ל־

 ש״כות הפגיעות מכלל 36% כאשו ביותו השכיחה הפגיעה צוות היא ההזנחה ם
 2000 בשנת מקוים 684מ־ מתמזת. בעל״ה נמצא ההזנחה שיעוו זו. לקטגוויה

.2002 בשנת מקוים 855ול־ 2001 בשנת מקוים 704ל־

 בשנת589ל־2000בשנת689נ=וק״ימתיויזההזוגתיתבמםפוהפגיעותהפיזיות.מ־

(.2.7% של בשיעוו )׳ויזה 2002 בשנת 573ול־ (14.5% של בשיעוו )׳ויזה 2001
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 בענייו "2003 בישראל, "ילחם השנתון לנתוני חולים מבתי הזיווחים שיעוו מהשוואת

 בתי יזי על )המזווחת זו נפגעים קבוצת כ׳ להעוין ניתן - הסעז לפקיז׳ זיווחים

 לחוק הסעז פקיז בטיפול הנמצאים הילזים משיעוו בלבז 6.3٥כ־ס/ מהווה החולים(

 הפונים מכלל ו.0/2٥ו־ (541,308) למיון ילזים של הפניות מכלל 0.4٥/٥ו־ (,36,341) נועו

(.190,076) טואומה בעקבות למיון

 המגיעים וההזנחה האלימות נפגעי מכלל הילזים שיעוג לגבי מיזע חסג כללית,

לאתו. מצליחים אנו מתוכם וכמה החולים בבתי טיפול לקבלת

 הפוגשים בקהילה הבניאות שינות׳ של והזיווח האיתור היקף על נתונים ריכוז כיום איו

 החולים. קופות ומרפאות חלב" "טיפת תחנות במסגרת בארץ הילזים מרבית את

 מכלל בלבז 0/3٥־0/2٥כ- כיום מהווים בקהילה הבריאות שירותי זיווחי כ׳ היא ההערכה

הסעז. לפקיז׳ הזיווחים

וזיהוי לאיתור ארצית תכנית הבריאות משרז מפעיל 2000 משנת החל כ׳ לצ״ן ואוי

 המוזעות והעלאת הכשרה פעולות כוללת זו תכנית במשפחה. אלימות נפגעות נשים

ילזים. 1נג במשפחה אלימות זה ובכלל בכללותה, האלימות לתופעת
יסיבום

מקנים 2,273 על 2002 בשנת חוותו בישראל חולים בתי ם

 מקרים( 311)15.8٥ב־ס/ הגזול מספר בילחם, התעללות של

.2001 שנת של הזיווח מן

 המינית: ההתעללות של הזיווח בשיעור׳ יציבות א׳ ק״מת □

,2001 בשנת מקוים 282ל־ 2000 בשנת מקוים 255מ־

. 2002 בשנת מקוים 251 ול־

 שירותי של הזיווחים שיעור בזבו חיוני מיזע חסו עז״ן ם

בקהילה. הבריאות

המקומיות ברשויות ובתי-ספר המשפחה לבריאות תחנות آل.
 לבריאות בתחנות שנערכו מסקרים מתקבל בסיכון הילזים מספר לאומזן נוסף בסים

 הגיל מקבוצת 2.5٥ש־ס/ הוא אלה סקרים סמן על האומזן ובבתי־ספו. המשפחה

 הרווחה ללשכות מוכרים אינם אבל בסיכון, נמצאים 17-7 הגיל מקבוצת 0/6٥ו־ 6-0

 משפחתיים. סיכון במצבי או ישירים סיכון במצבי נמצאים האלה הילזים כל המקומיות.

 במצבי נמצאים - בישראל ילזים 320,000 שהם ו0/5٥ש־ הוא האומזן זאת, סמן על

(.2001 )זולב, משפחתיים או ישירים סיכון

وت



 חיפה באזוו חלב", "טיפת בתחנות 1996ב־ שנערך מסקר חתקבלו זותים נתונים

 זח סקר סמן על בסיכון. ילזים הם שבטיפולם מהילזים 4% כ׳ נמצא ובו שבע, ובאנ

 כ־ ומתוכם סיכון בכוצב׳ הנמצאים באו׳ן ילזים 331,כ־ססס של לאוכוזן הגיעו ואחוים

 העבוזה משוז של לאומית אב )תכנית מיזית סכנה במצבי נמצאים ילזים 120,000

(.1998 - במשפחה ואלימות בסיכון ונועו ילןים לנושא והוווחה

לסיכום
במצבי הנמצאים ילזים 331,000-320,000 ביו בישואל □

משפחתיים. או ישירים סיכון

מיזית. סכנה בכוצב׳ נמצאים ילזים 120.000 ם

סעד דפקידי הפניות
 יש ביותו. קיצוניים סיכון במצבי הנמצאים ילזים הם הסעז פקיר׳ אל המופנים הילזים

 הגורמים ליזיעת מגיעים קשה התעללות של במצב הנמצאים הילדים כל לא כ׳ להניח

 התופעה. של הממשי מההיקף נמוכים שיוצגו שהנתונים לווזא׳, קווב ולכן, המטפלים
 לזה 1כמעכ הזהה שיעור ילזים, 32,081 בישואל הסעז פקידי אל הופנו 2001 בשנת

 גירול המהוות הפניות 36,341 בוצעו 2002 בשנור (.32,120) 2000 בשנת שרווח

. 2001 שנת לעומת 0/13.3٥ של בשיעוו

 עונים נמצאו ילרים 29,345 - 2002 בשנת הסער פקיר׳ אל שהופנו הילרים מכלל
הבא: הפיווט לפי ההתעללות מצבי מארבעת אחת על

 37٥ס/ המהווים (2000 בשנת 8,972 )לעומת ׳לרים 10,876 - פיזית התעללות

התעללות. שעבוו הילזים מכלל

 10.4٥ס/ המהווים (2000 בשנת 2,774 לעומת ) ילזים 3007 - מינית התעללות

התעללות. שעבוו הילרים מכלל

 19.2٥ס/ המהווים (2000 בשנת 4,834 )לעומת ילזים 5,628 - נפשית התעללות

התעללות. שעבוו הילרים מכלל

 הילרים מכלל 35,5٥ס/ המהווים (2000 בשנת 10,185 )לעומת ילזים 9,834 - הזנחה

התעללות. שעבוו

 שעבוו ילזים פסיכיאטוית, לווערה שהופנו לילזים מתייחסות הפניות 6,996 שאו
 פוגעים וילזים אחת, מפגיעה ׳ותו

אמת. כריווח׳ נמצאו מהזיווחים 96.9٥ס/

(2003 סטטיסטי, שנתון - בישראל )ילרים



הסעד לפקין הפניות לפי התעללות סוגי מיון

 □ פיזית התעללות
 a מינית התעללות

 □ נפשית התעללות
הזנחה"

לפקיז׳ הפניות של הפלית ההתפלגות

ילזים(: 24,605 שהם הפניות

ו %8.4־ 5-0 גיל

%38.8־ 11-6 גיל

%24־ו. 14-12 גיל

6.18% 17-15 גיל

0 5-0 גיל גילית התפלגות

□ ־וו6 גיל
" ו4ו-2 גיל

□ ו7ו-5גיל

תפלל 6 7.7٥ס/ בסים )על 2002 לשנת ז הס

גילאי של ה״תה ז٧הס ןיזי7לפ שהופנו ילזים של ביותו הגדולה הגיל קבוצת כ׳ נמצא

הילזים. מכלל 38.8%כ- המהווים וו-6

 כמעט לגביהם הניווחים ששיעוו ו7ו-5 וגילא׳ 5-0 גילאי היו ביותו הקטנות הקבוצות

 2.9٥ס/ שוק נסוצא הסעד לפקיז׳ והפניות הזיווחים כלל מתון ו(.0/8.6٥ו־ ו8.4)%־ וזהה

 במובית הופן הסביו החשז סעד, לפקיז לדווח פונים כאשו כ׳ נואה שווא. זיווה׳ היו

בישואל, ילזים ;2003 סטטיסס׳, שנתון בישואל, )ילוים אמיתית למציאות המקוים

לסיכום

(.2002 סטטיסטי, שנתון

ילזים, 36,341 בישואל הסעז פקיז׳ אל הופנו 2002 בשנת ם
.200ו לשנת בהשוואה ׳ותו זיווחים 4,260 שהם

 מצבי מאובעת אחז על עונים נמצאו ילזים 29ל־ססס, מעל تع
והזנחה(. ב׳ינית נפשית, )פיזית, ההתעללות

'٠



ישראל משטרת נתוני .5

לסיכום

קטינים נגד עברות
 (2000 בשנת 7,569 )לעומת תיקים 9,346כ־ 2002 בשנת פתחה ׳שואל משטות

 לעומת 0/23.4٥ של גיזול למשפחה. ומחוץ במשפחה קטינים נגז עבוות בגין

 הוגשו לא מקוים 2,880וב־ פליליים תיקים 6,466 נפתחו אלה מתון .2001 שנת

תביעות.

המשפחה בתוך עברות
 2,140 מתוכם (,2000 בשנת 2,317 )לעומת תיקים 3,124 נפתחו 2002 בשנת

תביעות. הוגשו לא מקוים 984וב־ פליליים תיקים

למשפחה ٢מחו עברות
 4,326 מתוכם (,2000 בשנת 5,252 )לעומת תיקים 6,222 נפתחו 2002 בשנת

תביעות. הוגשו לא מקוים 896וב־ פליליים תיקים

קטינים תקיפת
 תיקים 1,530 נפתחו (2000 בשנת 1,593 )לעומת 2002 בשנת כוקוים 2,335 מתון

תביעות. הוגשו לא מקוים 805וב־ פליליים

מינית{ פיזית, )גופנית, בקטין התעללות
 תיקים 324 נפתחו (2000 בשנת 349 )לעומת 2002 בשנת מקוים 387 מתון

תביעות הוגשו לא מקוים 63וב־ פליליים

מין עברות
 286 נפתחו (2000 בשנת כוקוים 375 )לעומת 2002 בשנת מקוים 402 מתון

תביעות. הוגשו לא כ׳קוים 1ו6וב־ פליליים תיקים

עבוות בגין תיקים 3,124 2002 בשנת פתחה ׳שואל משטות
. (2000 בשנת 2,317 לעומת המשפחה, בתון ים1יל נגז

 שנתון בישואל, ילוים ;2003 סטטיסטי, שנתון בישואל, )ילזים

(2001 סטטיסטי,

،ء،



ا(4 גיל >עד עברה נפגעי ילרים חקירת .6
 1990 בשנת השוואה, לצונן ילזים. 8,202 ילזים חוקרי על-יז׳ נחקוו 2002 בשנת

שנים. 12 של בתקופה 5 פ׳ כמעט של גיזול ילזים. 1,647 וק נתקנו

2םם2- גילית חלוקה לפי מיון

מכלל 11.8% שהם (,2000 בשנת ילזים 750 )לעומת ילזים 968 - 5 גיל עז

הנחקרים. הילזים

0/28.4٥ שהם (,2000 בשנת ילזים 1,680 )לעומת ילזים 2,330 - 8-6 גילאי

הנחקרים. הילזים מכלל

32.3% שהם (,2000 בשנת ילזים 1,860 )לעומת ילזים 2,648 - 1 1-9 גילאי

הנחקרים. הילזים מכלל

27.5% שהם (,2000 בשנת ילזים 1,745 )לעומת ילזים 2,256 - 14-12 גילאי

הנחקרים. הילזים מכלל

2םם2- פגיעות סוגי לפי חקירות

מין: חקירות
מקוים. 2,450 - מיו עברות חקירות ם

מקוים. 690 - מיו לעבוות עזים חקירת ם
מקוים. 470 - מיו בעברות חשוזים חקיות ٥

מקרים. 4,574 - ונפשית פיזית פגיעה עברות הקירות

2٥02 - גילית התפלגות לפי מיו עברות נפגעי חקירות

מקוים. 278 = המין עברות סוכלל 11.3% - 5 גיל עז

מקוים. 642 = המין עברות סוכלל 26.2% - 8-6 גילאי

מקוים. 798 = המין עברות כוכלל 32.6% - 11-9 גילאי

מקוים. 732 = המין עברות מכלל 29.9% -14-12 גילאי

 מקוים 2,450 סה״כ

גילית התפלגות לפי ונפשית פיזית פגיעה עברות נפגעי חקירות
מקוים. 636 = המין עבוות מכלל 13.9% - 5 גיל עז

מקוים. 1,500 = המין עבוות מכלל 32.8% - 8-6 גילאי
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 מקוים. ו,482 = המין עברות מכלל 32.4% - ו 1-9 גילאי

 מקוים. 956 = המין עבוות מכלל %20.9׳ -14-12 גילאי

(.2003 סטטיסטי, שנתון בישואל, )ילזים מקוים 4,574 םה״כ

 (.2000 בשנת ים1יל 6,000 )לעומת ולנים 8,200ל־ מעל נחקוו 2002 בשנת □

מין. בעבוות עסקו מהחקיוות 44כ-%׳ ם

(2003 סטטיסטי, שנתון בישואל, )׳לנים

בישו־אר בסיבון (6ם-٠ רבים ירדים .7

ברריים נתונים א.
 החברתי הגיוון .6-0 בגילאי הם בישואל הילנים מיליון משני (35%) 700,000כ־

כאן: גם בולט ככלל, הישואלית החבוה את המאפיין

׳הונים. הם הון בגיל מהילנים 70%כ־

ואהוים. (3%) נוצוים (,25%) מוסלמים הם מהילזים 30%כ־

 מבוית־ 8% עולים: הם היהוזית האוכלוסייה בקוב הון בגיל ים1מהיל 10%כ־

(.1999 וציונית, )בן־אויה מאתיופיה 2%ו־ לשעבו המועצות

בסיכון רכים ירדים אודות נתונים ב.
 במשפחות ח״ם הוכים מהילזים ניכו שיעוו הכללית, הילנים לאוכלוסיית בנומה

 שילנים כן על כ׳צביעים הללו המאפיינים כל ובעוני. חנ־הוויות במשפחות גנולות,

 לוווחתם הולמות הננמנויות לספק כני נוספת לענוה להננקק עשו״ם אלה ומשפחות

בעתינ. והצלחתם התפתחותם הילנים, של

 בגילאי מהילנים 8%ש־ כן על מצביעים הקיימים הנתונים על המתבססים אומננים

 להננחה נתונים אלה ילזים ישיוים. סיכון במצבי נמצאים ׳לנים, 56,000 שהם ,6-0

 מבעיות סובלים וגם ההווים, ביו אלימות יש בהן במשפחות ח״ם להתעללות, או

 ח״ם או שלהם, המשפחתית לסביבה הקשווות התנהגותיות או התפתחותיות

(.2000 )נולב, חבות׳. בתפקונ חמווות בעיות יש להווים שבהן במשפחות

 במשפחות אתיופיה, עול׳ ביו העובים, אצל ׳ותו שכיחים וכים ילזים בקוב סיכון כוצב׳

 אצל מהזנחה; סובלים אלה מילנים שליש שני גנולות. משפחות ובקוב הוריות תו



 והתנהגותיות התפתחותיות בעיות של □ימנים לזהות ניתן כבג אלה מילזים שליש

 בעוז היא: גם מגוונת הילזים בקוב הצנכים ומת שזוהו. הסיכון ממצבי כתוצאה

 בשני בעיות יש 27%ל־ בלבז, אחז בתחום בעיה יש הילזים ממחצית ׳ותו שלקצת

(.2000a וזולב, )יואל ׳ותו או תחוכוים בשלושה בעיות יש 15%ול־ תחומים

לסיכום
.6-0 בגילאי ילזים הם בישואל הילזים מיליון משני (35%) 700,000כ־ ם

ישיוים. סיכון במצבי נמצאים (56,000) 6-0 בגילאי מהילזים 8% ם

מיוחדים צרכים עם נוער ובני ילדים פ.
 בויאותית מבעיה או ממוגבלות הסובלים 18-0 בגילאי ילזים ו60,000כ־ ח״ם בישואל

 ׳שואל. ילןי מכלל 8.7% מהווים אלה ילזים שוטף. וסיוע לטיפול זקוקים הם שבגינה

מוטוו׳. בתפקוז בעיה יש מוגבלות עם מהילזים 29%ל־

זיבוו. או וא״ה בשמיעה, מוגבלים מהילז־ים 36%

לימון׳. או וגשי התנהגות׳, מליקוי סובלים מהילזים 64%

(.2000 ואחוים, )נאון שכלית מפגוים מהילזים 5%

 והתנהגותיות וגשיות מבעיות סובלים מוגבלות עם מהילזים ומעלה שני־שלישים

(.2000 )זולב,

 הואשית הסעז פקיזת באמצעות והוווחה, העבוזה ממשוז שהתקבלו מנתונים

: כ׳ עולה המפגו, באזם לטיפול מהאגף

 ישע(. חסוי חוק )על־פ׳ מקוים 120 על זווח 2001 בשנת - למשטוה זיווחים □
 ניצול על 69־1 אלימות על היו הזיווחים מתון 52 בוגוים. 6־1 קטינים 59 מתוכם

.2000 לשנת יחסית הזיווחים במספו 80% של גיזול חל מיני.

 95 מקוים. 238 טופלו 2001 בשנת - הזנחה בגין בעיקו החוק, בצל טיפול 1=1

 לשנת בהשוואה 80% של גיזול חל זה נתון לגבי גם בוגוים. 143 קטינים, מתוכם

2000

 לאמצעי משפט בית לצווי בקשות 26 הוגשו 2001 בשנת - חיוום אמצעי □

טיפול. זוכי אכיפת או חיוום

שכלי. פיגוו בעלי לאנשים וק מתייחסים שהוצגו הממצאים

 קשה מוגבלות עם ילזים של ׳ותו גבוה שיעוו נמצא העובית האוכלוסייה בקוב

מייחסים החוקוים למיזה. וליקו" התנהגות בעיות עם ילזים של ׳ותו נמון ושיעוו

 صلم



 קלי■ מוגבלות ם ول ילזי□ לאתו הכו״ו של ׳ותו הנמוכה לנמה אלה ממצאים תוצאות

(.2000 ואחוים, )נאון זו אוכלוסייה בקוב

 וואויה גבוהה סיכון בומת הנמצאת ולנים קבוצת היא מיוחזים צוכים עם ילזים

 בישואל ילזים של הסטטיסס׳ לשנתון ההקזמה בזבו׳ מיוחזת. להתייחסות

 הם מיוחזים צוכים עם ילזים כ׳ וציונית, אויה בן העווכים, מציינים 1 999 לשנת

 צוכים עם ילזים שהם מכיוון בואשונה, פעמ״ם: אליהם התאכזו שהגוול ילזים

 יעילות זוכים מצאה טום הישואלית שהחבוה מכיוון השנ״ה, ובפעם מיוהזים,

 להם והמעניק צווכיהם את ההולם באופן אלו, ילזים של צווכיהם עם להתמוזז
הואו׳. הכבוז את

1993) Cross, Ratnofsky & Kaye) באוה״ב, נועו ובני ילזים 1,834 של כוזגם בחנו 
 בסיכון היו נכויות עם ילזים כ׳ מצאו הם הזנחה. או התעללות חוו הזיווחים שעל־פ׳

 1.6 פ׳ עז של ׳ותו גבוה בסיכון לסוגיה, התעללות לחוות 1.7 פ׳ עז של ׳ותו גבוה

נכויות. ללא לילזים בהשוואה וגשית, הזנחה לחוות 2.8 ופי פיזית, הזנחה לחוות
1998) Suiii٧an & Knutson) המשטוה של חולים, בתי של ושימות ביו והצליבו בחנו 

 שחלקם באוה״ב ילזים 3,001 של למזגם ביחס חבות״ם לשיוותים לשכות ושל

 בהם התעללו שלא ילזים 880 של ה״תה ההשוואה קבוצת הזנחה. או התעללות חוו

 התעללות שחוו הילזים מביו 64٥ס/ כ׳ העלו, הממצאים חולים. בתי בושימת ושנכללו

 לחוות 1.8 פ׳ ׳ותו גבוהה סיכון בומת היו הנכים הילזים נכות. של כלשהו מסוג סבלו

 מסקנותיהם פיזית. התעללות לחוות 1.6 פ׳ ושל מיני ניצול לחוות 2.2 פ׳ של הזנחה,
זומות. אלו מחקוים שני של

 על־ מוסבוים ספציפיים נכויות בסוגי העוסקים המחקוים של בממצאיהם ההבזלים

 מההגזוות וכן המזגמים, של השונים הגוזל וסזו׳ הנתונים איסוף בשיטות השוני יזי

השונים. במחקנים התעללות ושל נכות של השונות

התפתחותיות? נכויות עם באנשים מתעבים מדוע

 נכויות, ללא ילזים מאשו וגשית ולהזנחה להתעללות ׳ותו חשופים נכויות עם ילזים

 בילזים ההתעללות על משפיעים שונים גוומים לה. מחוצה והן המשפחה בתון הן

 המגבלה בבעל הקשווים גוומים במשפחה, הקשווים גוומים מיוחזים: צוכים בעלי
הוחבה. בחבוה הקשווים וגוומים

!■



 הרגשי, ההיבט משפיע המשפחה בונון - המשפחה בתור להתעבות הגורמים

 צווכי הזנחת אחו, ומצז הילז, כלפי (over protection) יתו הגנת אחז, מצז הכולל

 במשפחה, האחוים הילזים לעומת לועה הנכה הילז הפל״ת ולחום, לאהבה הילז

 את מענישים לעתים כלפיו. מציאותיות לא ציפיות ופיתוח ממגבלותיו והתעלמות

 המוטל הוב העומס גם בציפיות. עמיזתו חוסו בשל אהבה, כלפיו מביעים ולא הילז

(.2001 ועוזיאל, )מוום אלה במקוים ההתעללות תופעת על משפיע המשפחה על

 בין נובעת, למשפחה מחוץ התעללות - למשפחה ۴מחו להתעללות הגורמים

 הבנה וחוסו מוזעות מחוסו מוגבלויות, עם אנשים כלפי המפלה מהיחס היתו,

 ביחס הציבוו של מוטעות !מתפיסות קזומות מזעות מוגבלות, בעל אזם של וקבלה

 מגביוים אלו כל ובמטפלים. באחוים המגבלה בעל האזם מתלות המנטלי, למצבו

מיוחזים. צוכים בעלות האוכלוסיות של הפגיעות את

 מוגבלויות בעלי ולבוגוים לילזים - המגבלה בבעל הקשורים להתעללות הגורמים

 נכון מפושים ולא מבינים לא הם והאסוו. המותו בהבנת קושי יש שונות התפתחויות

 התעללות כ׳ ומבינים מוזעים ואינם "לא" להגיז ׳וזעים אינם הם מנצלת. התנהגות

נוומטיבית. ואינה החוק פי על אסווה היא ניצול, היא מינית

 מאלה גבוהים יותו הנבה בשיעווים אלימות חווים מיוחזים צוכים עם ׳לזים כי נואה

סיבות: מכמה נובע הפעו לעיל. שהוצגו בסקוים המזווחים
מיוחזות אוכלוסיות ולגבי כללי, באופן התעללות לגבי זיווח תת של תופעה קיימת ו.

מחויפה. התופעה
 זבו - לזיו להעמזה מספק וא״תי ובמשקל בחקיוה קושי בשל נסגוים תיקים .2

לזווח. המוכנות על המשפיע

שינות המעניקים סעז פקיזי של מפווט לא וישום עקב נתונים באיסוף קושי קיים .3

פיגוו. עם ילזים למעכז מיוחזים, צוכים עם הילזים לכלל

לסיכום

גבוהה. סיכון בומת ילזים הם מוגבלות עם ילזים ٥

ממוגבלות הסובלים 18־0 בגילאי ילזים 160,000כ־ חיים בישואל □

התנהגותית. או שכלית פיזית,
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un לןיהםן٠ב פזגעים הורים
מ L

 הח״ם לקואת ולהכינם ובאהבה בזאגה בהם לטפל ׳לזיהם, את לגזל אמווים הווים

המשפחתי. הקו את יעזבו כאשו

ההתעללות לתופעת הסבר - האקולוגי המודל

 תופעת מתוחשת כיצז להסביו ניתן (Belsky (1993 של האקולוגי המוזל באמצעות

 סוציולוגיים, שונים: משתנים בחשבון שלוקח למוזל הכוונה בילזים. ההתעללות
 להלן הפוט. בומת למשתנים בנוסף הווות, משתני וכן תובות״ם זמוגופ״ם,

ההתעללות: תופעת את להחיש העלולים הגוומים

 התפתחותיים בקש״ם שמקוום גוומים - הפוט בומת גוומים ו.

 היסטוויה להתעללות, נכז״ה להכתיב העשויים מהעבו ההווה של
וכזומה. קוובנות של

ה״חוזית בזינמיקה הקשווים גוומים - משפחתיים גוומים .2

 זוג״ם יחסים לקוי, משפחתי תפקוז למשל, כמו המשפחה, של
וכזומה. לעזאזל לשעיו חופן הילזים אחז בו תהלין או מעוועוים,

 חבותית, מבוחת המשפחה בהם מצבים - הקהילה בומת גוומים .3

 של מצבים פוומל״ם, ובלתי פוומל״ם תמיכה גוומי בנמצא איו כאשו

וכזומה. שונים מסוגים קשים ללחצים חשיפה זיוו, צפיפות אבטלה,

 חבוה באותה השכיחות לנוומות מתייחסים - תובות״ם גוומים .4

 בילזים, לפגיעה ביחס המקובלות לעמזות ילדים, גיזול של בהקשו
וכזומה. המתעללים נגז נוקטת שהחבוה לסנקציות

 קונסטיטוציוניים למסמנים הכוונה בילז". הקשווים ה״גוומים את מוסיפה אחות מיון שיטת

נמון. משקל מוקזמת, ליזה מחלה, נכות, מואה, מזג, כמו: הילז, של והתנהגותיים
 הווה־ילז שביו וביחסים באינטואקציה הקשווים הגוומים את להוסיף מציעים אנו

בהמשן. שיפווטו כפי



המשפחה בחיי סיביו רמי ג
٠٠ . ,٠٠٠ .٠. ٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠.٠..٠..٠٠ ٠٠٠٠

סיכון כגורם ההורה שי ההיסטוריה

 מכרעת השפעה ח״ו, במהלן משמעותיות ןמויות עם רהוום של רעבו להתנסויות

 תקינים בלתי יחסים ולזין. עם תפקוזו זפוס׳ ועל שלו התינוק עם בהווה יחסיו על

 של זומה התנהגות לנבא עשו״ם המוקזמת ׳לזותו בעת הוויו יזי על בהורה ופוגעים

 ;1995 )שלו, ׳לזיו עם תקינים בלתי יחסים התפתחות להסביו או ולזין כלפי זה הווה

Cox ,1985 ועמיתיו.)

Fraiberg ההווים של כזעבום קוואים" הלא "האווחים על זיבוו (1975) ועמיתיה 

 לאינטואקציות יפלשו אלה קוואים בלתי אווחים טיפולית. בקליניקה הנצפים

 זוהי אחו. כומקום מצב או וגע מחזש" "ח״ם עצמם וימצאו "הווה־ילז", של עכשוויות

 חשובה זמות ל״צג יכול ופאים" כ״ווח הילז ההווים, עבוו בהווה. העבו של החזוה

 ההווה. של מוזע לא חלק של השלכה או יחסים של מחזש הפעלה או מעבום

 בעתיז יכולתו על להשפיע יכולים ההווה של המוקזמות ח״ו בשנות והתעללות חסן
 של והאינטואיטיבית הספונטנית ביכולתו לפגוע עלול הוגש׳ החסן בילזיו. לטפל

 המטפל מטלות בביצוע קש״ם עם הווים ׳לזו. של המצוקה שזו׳ את לקלוט ההווה

(caregiver) הוזנו לא שבעצמם אנשים הם (nurtured) (.1995 )שלו, כהלכה

סיכון כגורם "הורה-ייד" יחסי

 הקשוו סיכון, גוום של לקויטויון להתאים יכולות "הווה־ילז" יחסי של שונות צווות

 המושג (.Sroufe ,1989) הילז אצל מאוחות פסיכופתולוגיה היווצוות של לאפשוות

 של מוקזם ואיתוו לילז להזיק העלולים תנאים "ווצוו שבו למצב מת״חס "סיכון"

(.1995 )שלו, הפסקתם את או מניעתם את מאפשו אלה תנאים

 הילז, של הוגשית בהתפתחות המטפלים כזקצוע אנשי בקוב היום הוווחת הזעה

 פסיכולוגיה, פסיכיאטויה, נויוולוגיה, ילזים, ופואת )כזתחום וקלינאים תאווטיקנים

 מתון ולהעוין להביו לואות, יש הילז של התפתחותו את כ׳ היא ועוז(, סוציאלית עבוזה

 המשמעותיות. הזמויות עם היחסים מעוכת על זגש שימת תון גזל, הוא בו ההקשר



 ביו־ בהקשר מתרחשת אלא יחסים, ממערכות מנותקת אינה בילזו הווה התעללות

 הגורמות מונעות לא תגובות ההווה אצל המעווו מסוים ילז עם מסוים הווה אישי.

 בילד(, להתעלל - שלנו )במקוה הזו המסוימת בצווה הילן אל להתנהג )להווה( לו

 באה אינה זו הבנה ההווה. של מונע לא תהלין על כלל בנון הבנויה התנהגות

 במניעתו! לס״ע על־מנת אותה להסביו לנסות אלא התופעה, חומות על להקל
בה. ובטיפול

 על בהמשן ומשפיעים הילנ להתפתחות המפתח הם מוקומים "הווה־ילנ" יחסי

 חברתית, קוגנסיבית, בויאותית, הח״ם: תחומי בכל האופטימלית התפתחותו

 התינוק אותם היחסים היומיום. בח" הילנ של והתמוננותו הסתגלותו וכן וגשית

 של המשכיות המאפשות שלו הקוגנטיבית מה״תכנית" לחלק הופכים מפנים
יחסים.

 יחסים השנ״ם. ביו המתוחשים הגומלין יחם׳ במהלן נבנה "הווה־ילו" היחסים נפום

 סובייקטיבית משמעות המקבלות התנהגויות יני על הננית בצווה מעוצבים אלה

 המשמעות (.Stern & Stem ו 989) באינטואקציה מהמשתתפים אחו כל אצל

 אישית הבין באינטואקציה האובייקטיבית להתנהגות מ״חם צו שכל הסובייקטיבית

 על צופים אנו כאשו לכן, "הווה־ילנ". האינטואקציה בהבנת החשוב המוכיב היא

 המשמעות את להביו גם יש אלא לעין, הנואה בקליטת להסתפק איו אינטואקציה

 עשוי ׳לנו על הכועס הווה (.Anders & Zeanah, 1987) לאינטואקציה הצווים על־יו׳

 להעניק עשוי חילו ואילו הילו לשלום נאגה של משמעות נו להתנהגות להעניק

לכפ״ה. ווצון איום של משמעות נו להתנהגות

 מעוכות ביו מובהק קשו ק״ם כ׳ המוח מנעי מתחום במחקוים נמצא לאחוונה
 על השפעה ק״מת מכן וכתוצאה המוח, התפתחות לביו הון בגיל היחסים

 התמקוות הקוגנטיביות. יכולותיו ועל הילז של הוגשית־החבותית התפתחותו

 קורבן = ילנ הסטריאוטיפית: התפיסה לביטול גם מס״עת "הווה־ילו״ באינטואקציה

תקינים. בלתי יחסים של מחוש בנ״ה על המקשה תפיסה פוגע, = הווה -

 שהילו לכן לשאוף יהיה נכון ענ״ן הוריו, על־יו׳ פגוע ילנ כואתוים אנו כאשו גם

 לשינוי מאמצים תון הוויו, במחיצת בביתו, ההתערבות תהלין של בסופו "שאר

 את משיגה אינה ההתערבות זרן אם גיסא, מאיון הפוגעים. ההתנהגות זפום׳

 גם המינית בנחיפות הפגיעה להפסקת להביא המטפלים על חובה המקווה, התוצאה

הוריו. ממשמורת הילו הוצאת במחיר

להתנהגות הסבר מתן מאפשרת "הורה־ילו" ביחסי הממוקנת התבוננות של נה סוג



 אם פוגע. הווה להיות לו "גוום הילן עם "לו ביחסים להווה מ״הו קווה - ההווה

 לבנות גם וכן המלן, זון על ההווה את להעלות ונוכל "תכן הזה" ה"משהו את נגלה

"הווה־ילו". היחסים כועוכת את מחן"

באינטראקציה הורה

 את אתו מביא הוא ההווי. תפקיזו את מתחיל הוא כא״ו חלק" "לוח אינו ההווה

 תפקיז לגבי כ"١" ואמונות עוכים ולצזם ומהילזות מהינקות וחוויותיו ח״ו ניסיון

ילזים" ""לו״ו, ׳לזו עם לאינטואקציה ההווה מביא חזון בוא״ית כבו זה.

.(Brazelton & Carmer, 1 990)

 היות בטום עוז ההווה. "ל והפנטזיות החלומות יציו התינוק, - הזמיונ׳ הילד

 מעביו הוא להיוולן. העומז הילז אוזות ופנטזיות מח״בות אצלו נוצוים הווה האזם

 פוי תכונות לו מ״חם הוא עצמו, בו התממ״ו "לא מ״אלות סמויים, מאוויים זה לילן

ליזתו. בעת למימו״ן ומצפה זמיונו

 בטום לעובו ההווה ביו "מתוח" כל - המורגש אן נראה, הלא האמיתי העובר
 אל המתייחסת אם למ״ל, ותחו״ות. ח״״ות, פחזים, זה ובכלל העולם, לאוויו צאתו

 העומזת הבת כלפי עמוק וגשי יחס כן כז׳ תון ומפתחת נקבה בל״ון שלה העובו

 לאחות המספרת אם או כלפיו? תגלה היא יחם איזה בן. לה נולן ולבסוף להיוולז

 חוששת אחות אם בה; לבעוט כוובה שהוא כיוון אותה, שונא התינוק כ׳ חלב" "טיפת

 "אם־ילז" היחסים שמעוכת לכן, זוגמאות אלה כזבפנים. אותה "יאכל" שהעובו

ההיויון. בתקופת כבו ואשיתם
 לעשות צוין ההווה בויאותו. ומצב מזגו מואהו, על - שנולד הממשי התינוק

 כלשהי, פגיעה עם ילן נולן אם לכן, שהוא. כפי אותו ולקבל הממשי הילז עם היכוות

הזמיוני. הילז לביו בינו שק״ם הפעו למוות לקבלו להווים לס״ע צוין

 גזול שהפעו ככל אותו? מאכזב או ההווה ציפיות את הנולז הון ממלא כמה עז

 שבנה )פנטזיות( בייצוגים מתקבע שההווה ככל ביניהם. ליחסים סכנה ק״מת ׳ותו,

 ממשית סכנה ק״מת האמיתי, הילז של הספציפית למציאות אותם מתאים ולא
בילז. לפגיעה הפוטנציאל ועמה בעייתית יחסים מעוכת להיווצוות

Fonagy ביכולת תלויה בילזים לטפל ההווית היכולת כ׳ טוענים (,199)ו ועמיתים 
 וצונות, וגשות, בעל אנוש׳, כיצוו הילז את לואות ההווה של והמנטלית הוגשית



 את לשקף שמסוגל זת הוא טוב הווה התנהגותו. את המכתבים ומניעים כוונות

 שחוו הווים לגבי החיצונית. להתנהגות בנוסף הילז של הפנימיות ההתנסויות

 עולמם ולניתוק להכחשה סיכון ק״ם בעצמם, וטואוכוה התעללות של השפעות

׳לזיהם. עם בהתנסותם זומות חוויות זאת ובעקבות הפנימי

 ויטואל׳ לאוטומט׳, שיהפון חשש ק״ם נמשן, הזז׳ תפקוז חוסו של שהמעגל ככל

 הטואומה, שושות את למנוע או להפסיק שניתן הואו ובים מחקוים ונוקשה.

 מתקנת" "חוויה המעניקה בהווה משכ׳עותית זמות באמצעות וההתעללות ההזנחה

הילז. של הפנימי־וגש׳ לעולם והתייחסות מובנות תמיכה, של

באינטראקציות התבוננות

 מתוחבים בהמשן אמו. לביו בינו מתוחשות הילז של ח״ו בתחילת האינכזואקציות עיקו

 למיניהם: ומטפלים אחיו, אביו, כמו אחוות, משמעותיות זכזויות עם האינטואקציה מעגלי

 פוטנציאל גלום השונות באינטואקציות בהתבוננות ואחוים. מטפלות אחיות, וופאים,

 יחסים איתוו ויכולת האחו עם וקשויו הילז של והבנה לימון המאפשו וחב אבחנתי
תקינה. בלתי להתפתחות חשז והמעוווים מהנוומל׳ החווגים

 במיזת המתמקזת ושכלי(, נפשי )פיזי, הילז תפקוז לבחינת המסוותית הגישה בצז

 והאחות, הוגשית המנטלית, הגופנית, התפתחותו לביו הכוונולוג׳ הגיל ביו ההלימה

 משמעותיים אחוים לביו ובינו להוויו הילז ביו הקווה בחינת - והוא נוסף היבט מוצע

הילז. של הגזילה זון על אלה יחסים של וההשלכות

 הסובייקטיביות המשמעויות בירוו מאפשות "׳לז־הווה" באינטואקציות התבוננות

 להתנהגות וק אינה לילז ההורה של ההתייחסות הילז. להתנהגות מ״חס שההווה

 עושה. שהוא למחווה לקול, סובייקטיבית משמעות נותנת היא אלא שלו, האובייקטיבית

 גם זאת לפוש יכול והוא אהבה של כביכזו׳ זאת לפוש יכול הוא להווה נצמז ילז אם

 כזעניק שההווה המשמעות ההווה(. )על עליו להשתלט שלו ווצון הילז של כתוקפנות

 לא לבעיות בסיס גם אן חיובית, להתקשוות הבסיס למעשה היא הילז להתנהגות

 של גם אן וחביב, אהוב סב של זיכוון בהווה לעווו יכול הילז של החיון פשוטות.

 את מעטה לא במיזה יקבע ההווה שיעשה הסוב״קכזיב׳ הפיווש ומתעלל. אכזו סב

 בקלות לילז ל״חס יכול ההווה אזי חיובית תהיה הפרשנות אם לעתיז. הילז של גוולו

 את מפנים הילז כ׳ הוא לזעת שחשוב מה ולהפן. הסב של כמו חיוביות, תכונות ובה

מבחינת קסמים מעגל כאן ישנו זהה. עצכזית תפיסה ומפתח ההווה, של הזו התפיסה



 להתנהגות נותנים שההונים הסובייקטיבית המשמעות עצמה. את המגשימה נבואה

 נע, טוב, כמו: לילז, תוויות לתת נוטים הוגים למשל, תכונותיו. את מעצבת הילז

 מוטמעות וכן ביניהם קשג זפוס׳ גבה במיזה מעצבות אלה - ועוז חכם עקשן,

 של "מוזגה" להתנהגות עזים אחג מקצוע איש או אחות גופא, כאשג הילז. אצל

 אל יבינו, לא אם גם התנהגותו. פשג את להביו וינסו להווה שיקשיבו יהיה נכון הווה,

 הסכנות את להווה ׳סביו המקצוע שאיש עדיף נגזה. להטיף או אותה לשפוט להם

 להתפנות לן שקשה מביו "אני ההווה. נתון בה למצוקה הבנה גילוי תוך בה הטמונות

 של זעתו את ומחשיב שמכבז הווה זה". קושי ל׳ להסביו תוכל האם שלן, לילז

לו. שמקשיבים יחוש אם בקש״ו לשתפם עשוי אחו מקצוע איש כל של או הוופא

בץ־דורית מעגליות תת

 בזפום׳ בין־זווית המשכיות ומתקיימת עצמה על חוזות ההיסטוויה עממי, כמאמו

 פוגעים הווים להיות צפו״ם התעללות או עזובה חסן, של היסטוויה עם הווים היחסים.

 זפוס׳ ׳לזיהם. לחינון מוגבלות יכולות ועם אמוציונליים קש״ם עם תפקוזיות, בעיות עם

 בינה ש״ווצוו התקשוות לזפום׳ טוב כונבא להיות עשו״ם בילזותה האם של התנסות
 מנוף להוות העשויה ההווה של הוקע ׳זיעת חשיבות מכאן, (.End, ו 988) ילזיה לביו

בקהילה. הבויאות מעוכת לעובז׳ אתגו׳ התעובות ושזה מניעתית לפעילות

 סיכון קבוצות של זיהוי מאפשות התינוק, ליזת בטום עוז יחסים זפום׳ לנבא היכולת

 היגיון בזמן כבו - מועז קצות ולעתים מוקזמת מניעתית התעובות זאת ובעקבות

 והן ההווה על הן בונה באופן להשפיע יכולה כזו התעובות הליזה. לאחו מיז או האם
מופועים. יחסים זפוס׳ עוצבו בטום הילז, של העתיזית התפתחותו על

קטנים ובילדים בתינוקות להתעללות גורמים תת

 מהסיבות כמה להציג חשוב ולכן מיוחז באופן להבנה קשה זו ילזים בקבוצת ההתעללות

לעיל: הזכונו אותם השונים לגוומים בנוסף בתינוקות להתעללות שכיחות היותו

 להשקעה ומחויבות תמיזית לב תשומת וזוושים תובעניים הם ופעוטות תינוקות ו.

 של שנתם ההווה: של הזמנים" ל״לוח העוכה להם איו ווב פ׳ על זמן. של
כלל. בזון ע״פים לתינוקות והווים מקוטעת ובים תינוקות
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להרגיעו. מצליח ההווה כשאין ב״חוז וב, למתח לגוו□ יכול תינוק של בכיו .2

 לכן שמגיבים הווים ויש מקומטים הם יפים, אינם נולזו עתה שזה ובים תינוקות .3

בתינוקם. תקין אינו שמשהו וחושבים קשה בתגובה

 דוושים הם ביותו. חבוות״ם אינם התינוקות הואשונים, ח״הם חוזש׳ 4-3ב־ .4

 הם כשאין הנתינה מעצם ליהנות שמתקשים הווים יש מעט. נותנים אן הובה

כן. על תוזה הכות מקבלים

 תינוקות או במיוחז וגזנ״ם תינוקות חולניים, תינוקות לבכות, שמובים תינוקות .5

 שלהם הצוכים מיוחזת. סיכון באוכלוסיית נמצאים ופואיות מבעיות הסובלים

וגילים. תינוקות משל ׳ותו גזולים
 התקפי מתנות, בעקשנות, לעתים המתבטאות עצמאיות התנהגויות מפתחים פעוטות .6

ביותו. והםובלנ״ם המבינים להווים גם קשות כאלה התנהגויות ותוקפנות. זעם

 לניקיון כשהחינון הוויהם. לביו פעוטות ביו למתח הגוומים אחז הוא לניקיון חינון .7

 הפעוט ההווה. אצל קשה לתחושה גוום הכישלון לכן, מוכן שהפעוט לפני מתחיל

פשום. את מביו הוא ואיו ולעונש לביקוות חשוף



ן1נ’٠’1«٥מ

 האוכלוסייה, קבוצות בכל ק״מת בילז־יהם הווים של ההתעללות שתופעת אף

הבאים: הסיכון מסמני עם קבוצות בקוב בסיוחן גבוהה שכיחותה

ידידים בקרב סיכון מסמני

הח״ם. בתחילת ואשפוזים מחלות חויגות, נכויות עם ילזים ם

הליזה. לאחו החולים בבית אוון זמן ונותוו זמנם טום שנולזו ילזים ם

 או ממחלה כתוצאה ממושן אשפוז בגין הליזה אחו׳ מהוויהם שנותקו תינוקות ם

מפגות.

חויגה. התנהגות עם ׳לזים ם

ומשפחות הורים בקרב סיכון מסמני

.18 לגיל מתחת צעיוים הווים ٠

וצו׳. בלתי היויון של במקוים ם

להתעללות. קוובנות בילזותם שהיו הווים ם
ליזה. שלאחו בתקופה הווים ٥

מפגוים. או נפש חול׳ הווים ולאלכוהול, לסכ׳ים מכווים הווים עם משפחות ם

במיוווז. חויג הוכב בעלות או חז־הוויות משפחות ם
ההווים. ביו אלימות ק״מת בהן משפחות ם

וכו'. אבטלה הגיוה, גיוושין, כמו מצבים, בגין בכזשבו הנמצאות משפחות ם
חברתית. או משפחתית תמיכו, מעוכת החסוות גועיניות משפחות تاً

מתמשכים. ומחםוו עוני ק״ם בהן משפחות ٥

החוק. עם בעיות להן שיש משפחות ט

למקום. ממקום במעבו תזיו הנמצאות משפחות ם

תקינה. בהווות וניסיון יזע במטעני חסן ק״ם בהן משפחות ט
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 פגות, כגון: הילד, במאפייני הקשורים מגורמים לנבוע עשו״ם סיכון מסמני כאמור,

 וגוומים הילז של והרמזים הסימנים את להביו ההווה על המקשים וכו', מזג נכות,

 הקשורים סיכון מגורמי גם נובעים סיכון מסמני לצרכיו. מותאמת שאינה להתנהגות

 הווה כלשהו, מסוג התעללות או עזובה הסן, של היססוויה עם הווה כגון: בהווה,

 ההווה, של עצמי אמון היעזר כהלכה, הוזן לא שבעצמו הווה נפש, חולה הווה מתבגו,

 קונפליקטואל״ם יחסים של מוזעת לא הפעלה תפיסתיים, ועיוותים "צוגים מצוקה,

 כל ועוז. תמיכה, ושת של היעזוות מהעבו, שלו ההוויות הזמויות עם ההווה של

והמותאמת. האינטואיטיבית ההווית ליכולת להפויע יכולים אלה

 של סיכון )ממכוני הואשונה הסיכון ממכוני לקבוצת משת״ן הילז כאשו

 - הווים( של סיכון )מםמני השנ״ה הסיכון מםמני כוקבוצת וההווה ילדים(

 מאיץ מהווה אלה סיכון מםמני בעלי "הווה־ילן" ביו המתוחש השילוב

ו(. 990 )מאסם, בו התעללות או ילז של הזנחה להיווצרות קויט׳

 ולקיום להישוזות בכואבקם כואופ״נים הסיכון ממסמר׳ לאחז המשתייכים הווים

 לגייס יתקשו גם לכן, איש״ם. כושאבים מזולל׳ אנשים יהיו קוובות ולעתים זמן, לאורן

 ילזים הם אם בכויוחז ׳לזיהם, הם אלה אם גם באחוים, טיפול לשם נפש כוחות

ומתכושן. מיוחז לטיפול או לב לתשוכות הזקוקים

 - הנפשיות הפגיעות ןי7נז
’(PTSD) פוסט-טראומטיות הפרעות

 שעבוו ילזים הפסקתה. או עציותה עם בהכרח כוסת״כות אינה ההתעללות חוו״ת

 ח״הם. תקופת כל ולעתים שנים לאוון ההתעללות נזקי את נושאים התעללות
 הולכת לב לתשומת האחוונות בשנים זוכים הפוםט־טואומט״ם הנפשיים הנזקים

אתם. להתמוזז הזוכים וכן וגוברת

Perin הפוסט־טואומטית: הסימפטומתולוגיה של "השילוש" את מתאוים (,2000) ועכויתיו

 ובזיכרונות במחשבות בזכ׳יונות, בחלומות, במשחק, (re-experiencing) - שחזור .1

וחוזונ״ם. פולשניים

פינצ'׳ ויק׳ ן״ו של עבוזתה על מבוסס טראומסית, הפוסט התופעה בהצגת העוסק זה, פוק ו



(.oidance) הימנעות .2

 להיבהל בנט״ה 0 בב ילזים אצל המתבטאת - (hyperarousal) יתר עוררות .3

נמון. תסכול ובסף בויכוז בהפועות וכן בקלות,

 סימפטומים מפתחים לטראומה נזופים אשר הילזים כל לא למבוגרים, בזומה

 ואחז PTSD בפיתוח המהותית היא האובייקטיבית הטראומה תמיז לא .PTSD של

 חשיבות ק״מת הטראומה. של הסובייקטיבית התפיסה הוא המהותיים המשתנים

 המשפחה בתון התרחשה והאם חז־פעמית או מתמשכת היא הטראומה אם לשאלה

 של הקיום עצם על איום פירושה המשפחה בתון ממושכת התעללות לה. מחוצה או

 הקשורות ביותר השכיחות הטראומות כ׳ מציינים ועמיתיו, (Samson (1999 האזם.

 תחושת אובזן כ׳ מזגישים אחרים בילזים. והתעללות משפחתית אלימות הן זק8ל־ט

 PTSD להתפתחות המנבאים הם בהתעללות הכרוכים האונים וחוסר השליטה

 הטווח ארוכות ההשלכות את שבחנו מחקרים ומתבגרים. ילחם בקוב ולחומרתו

 על מצביעים כוינית( או )פיזית התעללות שחוו כותבגרים בקוב בילזות טואוכוה של

 הסיכון הגבות וכים, נוירולוגיים וסימנים הורמונליים פיזיולוגיים שינויים הפרעות: מגוון

 תחושת עצמית. ובשליטה בוויסות קש״ם בין־אישית, זיספונקציה בסמים, לשימוש

 אובזנות, חוזה, זיכאון, - וכן הח״ם, איווע׳ על שליטה וחוסו מתמשכת אונים חוסו

 האבחנה שכיחות לגבי (.Bargai & Shaiev, 2001) אכילה והפרעות סומטיות הפרעות
 המזוותים יש סותוים. ממצאים ישנם מינית או פיזית התעללות שחוו ילזים בקוב

 ,PTSD של הקריטריונים על עונים פיזית מהתעללות שסובלים הילזים מובית כ׳

 כל "מצאו מינית מהתעללות שסובלים אלו מרבית אצל זווקא כ׳ מזווחים ואחוים

(.Allen & Pfefferbaum ו, 988) האבחנה מאפייני

התעללות שחוו ילדים אצל PTSD-n מאפייני

 אבחנתית קטגוריה נמצאה (10-1CD) העולמי הבויאות ארגון של האבחנות ٢בקוב

 ההגזוה קטםטוופליות; חוויות בעקבות להופיע שעלולים אישיותיים שינויים המתאות

 עינויים או שבי כמו להתנסויות, אלא להתעללות, זווקא מתייחסת אינה באבחנה

 בכלא מתמשכים "עינויים היא התעללות אוכוות: (,Herman (1992- ש כפי אן ממושכים,

 ותפיסתיות רגשיות התנהגותיות תופעות של קיומן הוא לאבחנה הקריטריון אלימות". של

 כלפי ועוינת וושזנית גישה שנתיים: לפחות ונמשכות הטראומה לפני ק״מות היו שלא

מתח. של כוונית ותחושה תקווה, וחוסו ויקנות הרגשת חבותית, התנתקות העולם,



1997) Peicovitz & Van der Koik) ,כלי פיתחו ואף חדשה, אבחנה מציעים ועמיתיהם 

כוללת: אשו ,Disorders of Extreme Stress not Otherwise Specified ,(SIDES) לבזיקתה:

ודחפים רגשות בוויסות שינויים
וגשות. בוויסות קושי .1

כעס. על בשליטה קושי .2

עצמי. להוס נט״ה .3

אובזניות. מוושבות .4

מינית. התנהגות של בקוה חוסו .5

מוגזמת. סיכונים נטילת .6

ומודעות בקשב שינויים
אמנזיה. .1

וזה־פנםונליזציה. חולפות זיםוציאטיביות אפיזוזות .2

עצמית בתפיסה שינויים
יעילות. ١חוס תחושת .1

(.damaged goods - פגומה סחונה של כתחושה )מתואות קבועה הינזקות תחושת .2

אשמה. נגשות .3

בושה. .4

להבינם. מסוגל אינו אחז שאף תחושה .5

מינימליזציה. .6

המתעדד בתפיסת שינויים
מעוותות. אמונות של ٢אימו .1

הכותעלל. של איזיאליזציה .2

במתעלל. נקמה על חוזוות מחשבות .3

אחרים עם ביחסים שינויים
אמון. וזוסו .1

חוזנת. קונבנות .2

באחנים. התעללות .3



סומסיזציה
הסיכול. במערכת בעיות .1

כווני. כאב .2

קוזיופולימנו״ם. סימפטומים .3

מינ״ם. סימפטומים .4

ומשמעות עולם בתפיסות שינויים
אונים. וחוסו "אוש ו.

קוזמות. עוכיות תפיסות של אובזן .2

 את כועצבת בילזות המתוחשת התעללות של טואומה כ׳ מצ״נת (,1992) הומן

 הסתגלות משימות בפני ניצב מתעללת בסביבה הלכוז הילז אותה. ומעוותת האישיות

על; 1לשמו ועליו אזיוות

להכוון. ואו״ם שלא באנשים ^מון הוגשת ٥

בטוח. לא במצב ביטחון הוגשת ם

להחויז. צפוי לא במצב שליטה הוגשת ם

ישע. חוסר של במצב כוח הוגשת ם

מתמשכת: התעללות שחוו לילזים אופייניים מנגנונים מספו מתאות חומן
 עם להתמוזז בכז׳ - (identification with the aggressor) התוקפן עם הזזהות א.

 המוכה, הילז כלפיו, הוצחנ״ם זחפיהם את המפעילים ההווים מפני והחוזה האימה

 לו לבסס וינסה ומא״ם, לאקטיב׳ ומאוים מפסיב׳ ׳הפון ובכן התוקפן עם ׳זזהה

(.Finzi et al..2001) שחווה האונים חוסו נוכח שליטה תחושת

 נוקט בו הפיצול את הציווית בשפתו מתאו Fairbairn -(splitting,) (1952) פיצול ב.

 בעולם כחוטא עצמו לואות לילז "עדיף כ׳ באוכווו, הווית, התעללות שחווה 1היל

 בכז׳ השטן". על־יז׳ שנשלט בעולם קזוש מאשו הטוב' ה׳לווז על־יז׳ שנשלט

 המפעילות זמויות מפני האימה ועם בו, שבפגיעה וההשפלה הכאב עם להתמוח

 ינקוט הוא המכאיב. מהוגש עצמו ויבוזז יכחיש יתנתק, הילז כלפיו, הוסנ״ם זחפים

 וישמון עמם ׳זזהה להוויו, איזיאליזציה יעשה הוא עצמו. ושל הוויו זמויות של בפיצול

האשם את עצמו על ו״קח הסביבה על ׳שלין זעמו את ואילו מיטיבות כזמויות

.(Burland. 1994, Blizard & Blum. 1994; Price, 1994)



 (,1 987) אוו־בן - (self destructive behavior) עצמי הרס של התנהגויות ג.

 האובזן תחושת עם יחז העצמי, ולזימו׳ לגוף המכאיבה הפגיעה העלבון, כ׳ מצ״ן

 החוזה עצמית. לשנאה ההופן שלילי עצמי זימו׳ ׳וצוים ההווה אהבת של

 לפגיעה גוומים שויוותית התקפה מפני בהתגוננות והצוון הזויכות המתמזת,

 עליו. להישען ומקוו פנימיים כוחות ללא נותו הילז כן פנימי, ולעועוו בשיפוט

 עצמם כלפי תוקפנית התייחסות הוגל׳ הילזים ׳וצוים חיקוי, על־יז׳ במקביל,

 תחושת האלימים, ההווים של והתוקפנות הכעס הפנמת מתון הזולת. וכלפי

 בזון עצמם כלפי הזעם את יפנו הילזים בהם, שטמון והווע הפנימית העליבות

ואובזנות. עצמי הום של
 זנן ההווים, של התוקפניות המשאלות של acting-out גם הוא העצמי החוט

 ואולי עצמיות, ופגיעות כאב גוימת על־יז׳ הקשה הויקנות תחושת עם להתמוזז

 כ׳ והתחושה האונים חוסו נוכח גופו, על שליטה תחושת לו לבסס הילז של ניסיון

(.van der Kolk et al., 1991; Rosen, 1991) שויוותית להתעמוות חשוף גופו

 כ׳ מתאו Rosenthal-(dssociative defenses,) (1988) ז־יסוציאטיבי״ז הגנות ז.

 מפני עצמם על להגן כזון נואים" "בלתי להיות ינסו התעללות החווים ילזים

 פנים על ׳שמוו או בחוזה, ٢יתכוו כמשותק, במקומו יקפא הילז ההווית. התוקפנות

 עליו תמיזית, אוטונומית יתנ עוווות של במצב נמצא כשהילז כן, הבעה. חסוי

 המתחוללת הוגשית הסעוה של גופנית חשיפה מכל ולהימנע וקפוא שקט להיות

 עיוות את מתאות היא קפואה". "עוווות זה למצב קוואת (,Herman (1992 בתוכו.

 להתעלם לומז הילז התוחשה; לא וההתעללות כאילו נוקטים אלו שילזים המציאות

 הזמן, תחושת את לשנות מווכבות, באמנזיות הזיכוונות את לקבוו העז, מהכאב
 את ל׳, שמוביצה אימא לא "זה שלה: למטפלת אמוה מוכה ׳לזה האזם. או המקום

 גילוי שחוו ׳לדות/נערות בקוב במיוחז אופייניות זיסוציאטיביות הגנות לי". מוביצה

 נעוה אמוה כן (.Paolucci, Genius & Violato. 2001; Freeman & Morris, 2001) עויות

 על למעלה, ה״ת׳ אני ל׳, זה את עשה לא הוא בגופי, זבוים עשה "כשאבא בטיפול:

לי" עושים מה כוסתכלת התקנה,

1987) Mrazek & Mrazek,) ילזים שמאמצים הישוזות״ם מנגנונים מתאוים 

 ההוסנ״ם זחפיהם את מפעילים הוויהם כ׳ המחויזה הכוציאות עם להתמוזזות

 התוקפן, עם הזזהות ופיצול, ביזוז השלכות, הכחשות, כמו: הגנות, ומונים כלפיהם,

هقاً



 הילז־ים בהם, שבפגיעה וההשפלה הכאב עם להתמוזז בזי הזחקה. וכן וגוסיה

 על־ הכואבות החוויות את יעוותו הם הכ׳וכאיב. מהרגש עצתם ויבוזזו יכחישו ׳תנתקו,

 אלו הגנתיות בזוכים זמן ולאוון מסיבי שימוש אן נווא". כל־כן לא "זה אמיוה ידי

 להם שנעשה הוע את להצזיק המנסים הילזים של המציאות בוא״ת לפגום עלול

 קהים ולהפכם עצמם", על זאת הביאו "הם או, לכן"... גנמו הם "כי להאמין ועלולים

תמיזית. וזנוכים האחנים, ולנגשות לנגשותיהם

 בהגנות מסיבי שימוש של הטווח אנון הנזק את מתאנת המקצועית הספנות

אישיות הפנעות של הגבוה השיעור את מתאבים נבים מתקנים אלו. נאשוניות

התעללות. שחוו ילזים בקוב

ההולן שלג", "כזווהןבילזות התעללות של השפעותיה

לסיכום

 הפוגעות מצטברות תופעות בעקבותיו וגונו השנים עם וגזל

 יש בטיפול התקינים. הח״ם ובזפוס׳ האישיות גיבוש בתהליכי

 לחסכים גם אלא עצמה, הכוונית לטראומה וק לא להתייחס

 המסוה לא הוא הטואומה זיכוון עיבוז המצטבוים. הוגש״ם

 והשלכותיו האישיות׳ לנזק גם להתייחס יש אלא בטיפול, היחיזה
המטופל. של העכשווי הנפשי תפקוזו על

997) Pezzot & Peace Pearce.)לאתגו בספום מתייחסים ו

של המנטליים המוזלים עם המתמוזז המטפל בפני העומז

 לעוינות ציפיותיהם לאוו מינית; או פיזית התעללות שחוו ילזים

 או לזהותם לעוונו שעלולה בזון המטפל כלפי יתנהגו הם
בהם. להתעלל

הטראומה" את "לסגור לא היא הטיפולית המטוה כ׳ נואה

 הפנימי הזימו״ם עולם את להוחיב הזזמנות מתן אלא זווקא,

 מיטיבה, כזמות המטפל את גם בה ולכלול האחו זמויות של

 ההווי הזימו׳ של ההפנמה .secure base להיות העשויה כזמות

 טיפול במהלן אן ההתעללות, זיכוונות כל על ק״מת, תישאו

לזמויות גם האחוים זכוויות של הרא״ה להרחבת סיכוי יש

עליהן. להישען שניתן ווגישות מיטיבות תוכ׳כות,
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מגנים גורמים

 (protective factors) מגנים גוומים גם ק״מים כ׳ התבוו סיכון, גוומי والج במחקוים

ללות.٧ההת נזקי את מה במיזת המאזנים

 סביבה ליציות או סיכון גונבו׳ כנגז עמיזה ליכולת מתייחסת - (resiliency) עמידות

כוונ״ם. חיים ללחצי להסתגלות מס״עת ואשו כזו עמיזה המאפשנת

 המצומצמת המשפחה כמו מקומיים, ־גונמים תבותיות תמיכה מעוכות
 הנמצא לאזם לס״ע העשויים שונים קהילה שינות׳ חבנים, המונחבת, והמשפחה

 לה המסייעת מתבגנת צעינה באם משפחתית תמיכה לזוגמה: סיכון. בקבוצת
ההוניות. יכולותיה את לקזם

 ומטפלים שזואגים באנשים להאמין פנסים המובילה התייחסות - חבותית תמיכה
. צנה בשעת עליהם להישען ושניתן אותם שמעניכים בהם,

 לשמש יכול הוא שונים בהקשנים אן סיכון, כגונם גם מוזכנ (-temperament) מזג

 הבועוננת ׳זיזותיות חיובי, נוח מצב כמו אישיות תכונות עם ילזים מגן. כגונם גם

 חבנתית המגיבים פעילים ילזים מזנים. גם כמו משפחה מתבני חיוביות תגובות

 יכולים נוח מזג עם ילזים ובבגנות. בילזות זחק במצבי התגוננות יכולת להפגין נוטים

שלהם. בוהסביבה בהתמוזזות ועזנה מתאים סיוע קלות ביתנ לג״ס כננאה

 בסיכון הנמצאים הפנטים בזיהוי לס״ע עשויה המגנים הגונמים משקל של זו הבנה

 הפחות אלו כלפי המכוונים ההתעובות מאמצי את להוחיב יכולה ׳ותו, גזול

 מנכיב שהיא עמיזות, ומקזמים עוזנים מגנים גונמים אלו לזהות יכולה וכן מוצלחים,

(.Osofsky. Hann & Peeles. 1993) יעילות התענבות תכניות לפיתוח חיוני

הטיפולית ההתערבות חשיבות

 ׳משין מעטים, מקוים ולהוציא ממשפחתו חלק הוא מהתעללות, נפגע אם גם הילז,
 להקטין ובכן ובמשפחתו בילז לטפל ובה חשיבות ישנה לכן, בקובה. ח״ו את לחיות

 כנפגע ילן אובחן בהן במשפחות הטיפולית ההתעובות תוצאות בו. הפגיעה את

(:Reece (1994 לפי ביותו גבוהות התעללות
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טיפול. בעזות להשתקם הצליחו מהמשפחות 90٥ס/-80٥/٠כ־ ٥

בבית. הילז השאות המאפשות יציבות הושגה מהמשפחות 20-%<0/10٥ בקוב ם

המשפחה. ממטגות הילז בהוצאת צוון היה מהמשפחות 3٥ס/-2٥ס/ בקוב □

 הן: התוצאות התעללות במקו׳ טיפולית התעובות בהיעזו

מהתעללות. כתוצאה מותם את ימצאו התעללות מנפגעי 5٥ס/-3٥ס/ ם

מהאחוים. 3 פ׳ גבוה מהתעללות כתוצאה למות הסיכוי פגים אצל ם

לצכויתות. מנכות יסבלו התעללות מנפגעי 25٥ס/ □

לסיכום
 כלל בזון הם מהתעללות כתוצאה ילזים של הנפשיים הנזקים

טווח. ואווכ׳ קשים

 שכיחות ק״מת טופלו, ולא התעללות שעבוו ילזים בקוב

 בן־ כלפי אלימות התאבזות, ניסיונות עבו״נות, של ׳ותו גבוהה

 באוכלוסייה כוהנמצא גבוה בשיעוו וגיוושין ׳לזיהם וכלפי הזוג
 המבוגוים את מאפיינים ואגוסיביות חונה זיכאון, כוצב׳ הכללית.

בילזותם. התעללות שעבוו

الملل



 ץב7פר

פיזית התפילות

מבוא

 פיזית התעבות - הגזוה

מהי? פיזית התפלות

פיזית להתעבות איתור סימני

הפיזית ההתפנות ץי7נז

הפיזית ההתעלות גורמי

פ^-יזיהורים פיזית לענישה הגישות

י^דים פנישת

סינום



 משחו כבו הנואה, כפי קיימת, וחיא חזשו, תופעה אינה בילזים פיזית התעללות

 יזי על לילזים שנגומו קשים פיזיים נזקים גם שנים, 2 5כ־ לפני עד ההיסטוויה.

 ההווה, של כוכושו נתפס הילז שכן עליהם, להגנה חוקית עילה שימשו לא הוניהם

 חינוכו אם גם שיטתו, ועל־פי הבנתו על־פי ולגזלן לחנכו מלאה זכות הייתה ולהווה

מקובלים. בלתי אלימות מעשי כלל

 התעללות של המאותוים במקוים ביותו הנפוצה כאמוו, היא, הגופנית הפגיעה
בילזים.

הבא: באופן מועוכת גילים לפי ההתעללות מעש" התפלגות

שנה. גיל עז תינוקות הם מהנפגעים שליש ٠

.6-1 בגילים ילזים הם מהנפגעים שליש ם

.6 לגיל מעל ילזים הם כוהנפגעים שליש □

 הנזקים את שחשפה הואשונות אחת נחשבת (,1962) ועמיתיו קמפה של עבוזתם

 לקזמת הנושא להבאת תומה ואשו פיזית התעללות עקב לילזים הנגומים הקשים
 אן הצטבו, וב ויזע אלה בתחומים וב מחקו נעשה היום ועז מאז הציבווית. הבמה

 אלה לעולם. מתגלים אינם ובים מוכים וילזים הנגלה, על הנסתו וב שעזיין בווו

 אי- אומזני לעומת גילוי אחוזי של יבשים סטטיסטיים כנתונים וק במוזעות קיימים

 ילזים לאתנ יכולתנו את נשפו לנושא, המוזעות את ונגזיל יזע שנוסיף ככל גילוי.

 או היזוזוות למנוע בקהילה, הנוספים הגורמים בעזרת ונוכל, להתעללות, שנחשפים

 פיזית נפגעו שכבו ילזים וק שלא לזכוו, עלינו בו. נתונה שהמשפחה במצב החמוה
כולה. המשפחה ולמעשה, אחיהם גם אלא נוספות, לפגיעות ממשי בסיכון הם
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 הגדרה-
פיזית התעללות

תאונתית, ולא מכוונת בילז, מתמשכת או חמווו,פגיעה היא פיזית התעללות

הילז. אצל שונות לחבלות חגונמים כלי, או מכשינ פיזי, כוח לת٧חפ באמצעות

(2001) אניח ובן אפרת-גוט

-

מהיד פיזית וזוגילית ٠
1ا٠

 גופו כלפי פיזי אמצעי או כוח לת٧הפ תכלול גופנית", "התעללות המהווה התנהגות,

 סבל או נזק לגנו□ שעלולים ובמיזה באופן ותיעשה בעקיפין, או במישנין הקונבן של

שניהם. או נפשי-וגש׳, או פיזי-גופני

 ,1הית בין ללמוז, ניתן סבל או נזק לגרימת פוטנציאל בעלת ההתנהגות של היותה על

 הקונבן כלפי שהופעל הכוח ממיזת שננקט-, מהאמצע׳ או וכוטיבו המגע של מסוגו

 מתדינות הפיזי; האמצעי או הכוח הופעלו שבהם ומהנסיבות מההקשנ ומעוצמתו;

 באמצעי או בכוח השימוש משיטתיות הופעל; הוא שבהם הזמן וממשן הפעלתו

 באלה וכיוצא בחברה המקובל מן ומסט״תה ההתנהגות של מחריגותה הפיזי;

ישראל(. מזינת בגז פלונית 98/4596 )ע״פ שיקולים
 מורכבת פיזית מאלימות כתוצאה לילז הסיכון רמת כללי", "רקע בפרק שהצגנו כפי

הפגיעה. ומחומרת האלימה ההתנהגות מתזיוות

 התנהגות זרן היא איו אם גם קשה פיזית התאכזרות להיות יכולה התעללות

 באמצעות שנעשתה הגוף על כוו״ה למשל, כמו חז-פעכז׳, אירוע אלא שגרתית,
 הקורבן, על משמעותיים ואימה פחז בהטלת אחרת, באכזריות או זלוקה סיגריה

 תון קטינה של ראשה שיער גזיזת למשל: כמו הקורבן, של בולטים וביזוי בהשפלה

 פיזנט׳ 9003/96 )זנ״פ התעללות מעשר, הוא זרכיה את תשרן שלא כז׳ כוח הפעלת

ישראל(. מזינת נ׳



פיזית זיהת״זיזיזת איתזד מני

 כאן. ויכזנו הזנחה. או התעללות נפגעי ילזים לאבחון הבוחן אבני הם האיתוג סימני

 פיזית. התעללות נפגעי ילזים ובאיתונ באבחון לעזוו שיוכלו המנכז״ם הסימנים את

 לפגיעות אפשושת גם מסמנים אחנים פיזית, פגיעה נק מ״חזים מהסימנים חלק

להזנחה. גם כולם, תקפים חיצונית הופעה של המסמנים למשל, כמו נוספות,

X. חיצונית" חופפה

 אינם החיתולים בתינוק, ומזובו במיזה .٢חו١ לא מלוכלן, למנפאה מגיע הילז ٥

עצמה. על חוזנת והתופעה מוחלפים

קבוע. באופן וע ניח מזיפים או מלוכלכים והגוף הבגזים ם

 מחממים או בחונף מספיק מחממים )לא השנה לעונות מתאימים אינם הבגזים ם

(.٣בק מזי

גופני מצב ב

באופן התעללות תופעות וזיהוי לאיתונ לתנום עשו״ם והאחות הנופא בו המצב

 מנחים קווים
 גילן לקביעת

חבורות: עול

 היבס האמוז לאוו בזיקות. ביצוע לצונן להתפשט נזוש הילז ואצלם מאחו מיוחז,
בהוחבה. יוצג זה

למגע ונגישה נפוחה החבווה - יומיים עז חבווה

כחולה או אזומה החבונה - ימים 5 עז חבונה

ינוקה החבונה - ימים 7 ועז ימים 5מ- חבונה

לצהובה הופכת החבונה - ימים 10 ועז ימים 7מ- חבונה

חומה. החבונה - ימים 14 ועז ימים 10מ- חבונה

 להתעללות קוובות לעתים נלווים הם אך הזנחה, של סימנים בעיקום הם חיצונית הופעה סימני
 כחשז בלבז אלה סימנים על להיסמן חלילה עת:1ל זאת כאן. גם מוזכוים הם ולכן גופנית

חשז מעווו׳ נלווים. סימנים בהם לנאות יש פיזית. להתעללות
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Vת1ני3הם הפגיעות וגי

קטגוריות: לשבע לסווג ניתן הגופניות הפגיעות את

(SKIN TRAUMA) ה^ור الج סימנים ו.

 סימני□ מופיעים כאשר בהתעללות לחשוז יש - והצלפה מהכאה כתוצאה א.
 מקל, , חגורה אבזם חבל, כמו: לחבלה, שגרם ٢החפ את שמזכירים בזגמים

אצבעות. סימני
 נשיכה של אופיינית צורה כולל מבוגר אזם של נשיכה סימן - נשיכות סימני ב.

 יכול אינו שהילז באזורים המופיעה הלסתות(, ביו ם״מ משלושה גזול )מרחק

וכן', בעורף בגב, כמו עצמו, בכוחות אליהם להגיע

 קרחות - וקרקפת שער ג.

 שע־ תלישת של במקרים יופיעו

 לפגוע הכוכוונת משיכה או רות

 השערות כזה במקרה ולהכאיב,

שונים. באורכים נקרעות

7סד



בפני□ פגיעות ד.
 של קרע + בחניכיים פגיעח שבונות, ושיניים ופצועה נפוחה שפה - פה

 כלל )בזנן שנה גיל עז ׳לנים אצל בעיקר להתעללות, סימן הנחשב הפננולום,

 . הפה( ١לתו מוצץ של גסה מזחיפה או סבלנות חסרת מהאכלה כתוצאה נגרם

האף. מחיצת של שבר והמטומות, זימומים - אף

 משיכה או לתנון ישירות ממכות כתוצאה באפרכסת וקרעים נימום - אוזן

 "אוזן בצורת מעוותת לאפרכסת יגרמו חוזרים נימומים התוף, עור של קרע באוזן,

 זמם. סימני צביטה. או ממשיכה להיגרם היכול האוזן תנון על אונם כרוביתית".

הלח״ם. על אגרוף או אצבעות טביעת סטירה, סימני - לת״ם

 מחשיז )"פנס"(, העין לאנובת שמסביב באזור בעיקר בפנים, פגיעה - עיניים

 ובזימום מוסטת בעזשה מורחב, באישון להתבטא היכולה עינית, תון בפגיעה

רשתית. ובהיפרנות ברשתית בזימומים העין, גלגל של בקרע הקזמית, בלשכה

(BURNS) כוויות .2

 לוהטים חפצים באמצעות נגרמות כוויות כוויות. הם בילזים ההתעללות ממקרי 0/9٥כ-

כוויות: סוגי מספר ישנם חמים. נוזלים על־יז׳ או

 כמו: המתעלל, משתמש בו הכלי של צורה מתקבלת - כלי באמצעות כוויות א.

 שכיחים, אמצעים הם אלה מלובנים. אחרים מכשירים או סכין מזלג, כיר״ם, מגהץ,
יחסית. קל לזיהוי ניתנים

 כותאונה. כתוצאה להופיע צפויות שלא במקומות בעיקר - מסיגריות כוויות ב.

 ירכיים של הפנימי בחלק כוויות ועכוז. גב רגל״ם, יז״ם, בכפות בזרן-כלל מופיעות
אחיז. ובגוזל עגולות הן אלה כוויות צנועים. ובאזורים זרועות או
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 כוויות של מהמקרים 28٥כ־ס/ מים(. או )שמן חם בנוזל מטבילה כתוצאה כוויות ג.

בהתעללות. מקוום - חמים במים ילזים

 לבטן חילן של היוכ״ם את מצמיז המתעלל כאשר נוצרת אופיינית טבילה כוו״ת

 באזור עגולה כוו״ה מתקבלת מכן, כתוצאה רותחים. למים העכוז את ומכניס

 מקנים שבו בגיל ילזים אצל שכיחה ענישה )צורת ביוכ״ם פגיעה ואיו בלבז, העכוז

ניקיון(. הרגלי להם

 רותח. לנוזל רגל כף או יז כף של בכוח הכנסה על־יז׳ היא נוספת כוו״ה צוות

גרב. או כפפה בצורת כוו״ה מתקבלת
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(MUSCULOSKELETAL TRAUMA) ٠3 ובשרידים ד٠בשז נזק

 מתחת ילזים אצל בעיקר נפוצים השבוים שברים. יש המוכים מהילזים 36٥ל־ס/

 שנה, לגיל מתחת ילזים אצל המתגלים מהשבנים 50٥מ-ס/ למעלה שלוש. לגיל

 ולנים אצל ١שב של חניג מיקום (.Carty,1991) כוכוונת ופגיעה התעללות - סיבתם

 שבנים ١מםפ ק״מים מכוונת. לפגיעה חשז לעונו צוין וכו'(, החזה בעצם )בצלעות,

מוכים: ילזים אצל אופייניים

הליכה. סוום בגיל ובפמוו האווכות בעצמות שבוים - ספירליים שבוים א.

 בכוח. וסיבובה היז״ם בשתי הילז של הגפה בתפיסת מקוום - סחיטה שבוי ב.

 ו80מ- קטן )סיבוב תאונה או נפילה בעקבות יקוו לא כלל שבזון שבוים אלו

מעלות(.

 )משני המטפיזים של שבר ג.
 מלפיתה נובע - קצוות(

 בכוח. הגפה של ומשיכה

תינוקות. אצל אופייני

 0/90٥ - בצלעות שברים ז.

המכוונים מהשבוים

 אצל מופיעים בצלעות

 שנת״ם. לגיל מתחת ילזים
 כלל בזון השבוים

סימטו״ם.
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 באף בגולגולת, - סימטריים שברים ה.

 בגפיים בפנים, אוווים באזווים או

ותתחתונות. העליונות

"עדינות" מפגיעות כתוצאה שברים .1
 כלל בזון אשר שבוים הם אלה -

 על כוח מהפעלת כתוצאה קווים

זו-צז״ם. לשבוים הגווכות העצם.

הסימנים הם אלה - "שבבים" שברי ז.

מוכים. ילזים בקוב הכ׳תגלים ביותו האופייניים

ידעת! זאת

Chip Bucket Handle - כוח מהפעלת כתוצאה במיניסקום פגיעה הזל׳", "׳זית פגיעות 

בון. פיתול או )אקסילן( אנכי

 של שונות בזוגות שבוים מספו לווב ק״מים מוכים ילזים אצל

שונים. בזמנים שנגומו כן על המעיזים החלמה,

(VISCERAL. TRAUMA) ٠4 פנימיים באברים פגיעות

 אצל נפוצות והן הפגיעות, מכלל 0/3٥כ- מהוות הבסן באזוו פנימיים באבוים פגיעות

חוזשים. 36-3 מגיל ׳לזים
 גוומת וכן הסחול או הכבז של לקוע לגזום היכולה פגיעה - בטנית פגיעה

 בזון־כלל היא בכבז הפגיעה השתן. שלפוחית ניקוב או המעי ניקוב מעי, לחסימת

 הקלינית: התמונה הבסן. למוכז המכוונת מפגיעה כתוצאה זאת השמאלי, בצזו

חויפה. בטן פגיעת של תוצאה הן הקיבה והתנפחות ונשנות חוזוות הקאות

מהתעללות. שנפגעו ילזים בקוב ביותו השכיחה הפגיעה היא התויסויון בתון זם שטפי

 השנ״ה הסיבה הן בטן חבלות

 Reece), מהתעללות למוות בשכיחותה

 בבטן שהפגיעה משום וזאת (,1994
 חבלה סימני ובהיעזו גלויה, אינה

 מצב אבחנה, המאפשוים חיצוניים,

במהיוות. להיזוזו עלול הילז
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ידעת! זאת
(SUBDURAL HEMATOMA) טובדוריית המטומה .5

מהתעללות הסובלים ים1יל של למוות העיקנית הסיבה היא םובזונלית המטומה

 הם הנאשונה, הח״ם בשנת סובזונלית כהמטומה המאובחנים מהמקבים 95٥כ־ס/

 מתבסס והאבחון חיצונית פגיעה איו לנוב (.Krugman, 1990) התעללות של תוצאה

במוח. וזימומים בנשתית פגיעה סימני על

 המסולסל התינוק בתסמונת מקונה חבלה של זה לסוג ביותג השכיחה הסיבה

(SHAKEN BABY SYNDROME.) על־יז׳ התינוק מטלטול כתוצאה נגנמת החבלה 

פוסק. בלתי לבכי כתגובה ן-כלל١בז בו, המספל

 (.Spaide & Swengel, 1990) תוצאותיה בשל ביותג מסוכנת התעללות של זו צווה

זו: אבחנה לבסס יכולים סימנים שלושה

 עכבישי תת זם שטף במוח, זם שטף - בנאש פגיעה של סימנים יש לתינוק ו.

(SUBARACHNOID HEMATOMA,) וטשטוש. הקאות מתוח, מנפס בגולגולת, שבנים
בנשתית. זם שטפי .2

 סימני אחנים, אופייניים שבנים בצלעות, שבנים כגון: להתעללות, נוספים סימנים .3

בכתפיים. או בזנועות לפיתה

 (SUFFOCATION AND APNEA) נשימה והפסדןת ן7חנ .6

 קנובות לעתים .1ביל להתעללות חשז לעוננ צניכים בצוואנ חתכים או חבווות

קצות של בגוזל סימנים המשאינים ביז״ם, או חוס חבל, באמצעות חניקה הוא הגונם
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 תמיד ולא וכיחלון חוזות נשימה הפסקת של למצב תים٧ל גונבות חניקה האצבעות.

אחו. זבו או שמיכה חיתול, כוית, כמו: באמצעים, שימוש בגלל אחיזה סימני נמצאים

(INTOXICATION) ٠7 הועלה

 הילז של גופו לתון פגועים או ועילים חומוים של מכוונת החזוה פיוושה הועלה

(1962,Kempe.) הועלות: סוג׳ מספו ק״ב׳ים

סמים. החזות ו.

לצוון. שלא תוופות מתן .2

השתייה. הגבלת עם ביחז מלח של מוגבות בליעה .3
(.HYPONATERMIA) היפונכזומיה - בכוח השקיה או מים של מוגזמת שת״ה .4

(.HYPERNATERMIC EHYDRATION) וזיפונסומיוז ציחיון, - מים מניעת .5

 והאלקסווליסים הנוזלים משק במאזן שינוי ליז׳ מביאות בכוח השקיה או מים מניעת

בכליות. ולפגיעה לפוכוסים גוומות מכן וכתוצאה הילז של

נוספים סימנים
 נוספים לסימנים לב לשים ואוי לעיל שפווסו הגופניות הפגיעות סוגי לשבעת בנוסף

להזנחה. ובעיקו להתעללות החשו את לחזק העשויים

 מספקת אינה הבזיקה כאשו הילז לגיל המצופה מהט״ח נמוכים גובה או משקל ם

אחות. ספציפית סיבה
נזושות. ופואיות בזיקות או תוופות חיסונים, מקבל אינו הילז ם

 כלכליות מסיבות נובע זה ואיו לו הנחוצים ופואיים עזוים מקבל אינו הילז ם

וכזומה(. הליכה עזו׳ משקפיים, שמיעה, מכשיו כמו: )עזוים,

חוזוות. שינה הפועות ם

תמיזית. ע״פות ם

תמיזי. ועב ٥

במיוחז. וזות גפ״ם ם

ושלשולים. הקאות ם
תכופות. התקווויות ם
 סופי אחו׳ חוזו באופן או גבוהה בחזירות המופיעה קשה חיתולים תפוחת ם

חופשות. או שבוע
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הפיזית ההתעללות ןי
..".ן

-
٠،

 לנזק לגוום העלולה גופנית וחבלה פגיעה ובנאשונה בואש היא פיזית התעללות

 להתעללות זאת, בצז הנפגע. של לתוות ואפילו גופנית לנכות הפין, בלתי גופני

הנפגע. הילז של התקינה התפתחותו על מבועת השפעה הפיזית

היין להתפתחות הנזקים

 של הקוימ״ם בתחומים הפועות גם "מצאו הפיזית הפגיעה תוצאות בצז
הילז. התפתחות

עיקב״ם: מישווים באובעה בילז הפגיעה את לואות ניתן

 לגוום העלולה גופנית וחבלה פיזית פגיעה היא ההתעללות .1
 יפול1כ ׳צויכו לעתים אשו הפיכים, בלתי גופניים נזקים לילן

 פיזיות מגבלות עליו יטילו טווח, ואוון מתמשן וסיעוז׳ ופוא׳
הגופניים. יכולותיו פיתוח את ויצוו

 מיני כל לפתח צוין והוא הילז, עבוו טואומה היא ההתעללות .2
 הכוון והוגש׳ הפיזי הכאב מפני עצמו על להגן כז׳ שיטות

ח״ו. בהמשן לו להזיק עלולות אלו שיטות בהתעללות.

 בזיכ׳ו׳ הפוגעים איוועים שושות או איווע היא ההתעללות .3

הוגש׳. כוצבו על ומשפיעים הילז של העצמי
 הבסיסיות החוויות את מפנים הילז אין קובעת ההתעללות .4

 על מכועת השפעה זו ולהפנמה ואחים, הווים עם שלו
בין־איש״ם. קשוים הילז ׳קשוו שבו האופן

 קצו, לטווח התעללות של קוובן אצל להתקיים יכולים אלה פגיעה מישוו׳ אובעת

 שקשה פגיעה ומהוות הבגוות בם" הילז את מלוות הקשות מההשפעות חלק אן
לתקנה. מאוז
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טראומטית כחוויה התטדידיות

 ידי על שעברו הטואומטית החוויה את ושוב שוב ליצוו נוטים התעללות שחוו ילזים

 יוזם הילז מורים. או גננות הונים, כגון בעולמם, מזמויות מתעללת תגובה "הזמנת"

 ותתפוס צפוי לא באופן עליו תבוא שלא ובלבז בה, לשלוט מעזיף הוא כ׳ התעללות

 (63-58 עמ' כללי" "רקע בפגק ע״ן טנאומטית פוסט תגובה )לגבי מוכן. לא אותו

 מיזע לספק עשויה אחגים לביו הילז שביו האינטואקציה על התבוננות זה, בהקשו

 שיפגעו "מזכ׳ין" הילז בהן ונשנות חוזגות תופעות בהם. שהתעללו ילזים לאיתוג חיוני

הילז. עם בקשו הנמצא המקצוע איש אצל אזום אוג להזליק צויכה בו

 בהם המקנים מספג הוא פיזית להתעללות קונבן הילז להיות אפשג׳ איתות מכאן,
 ולא )חשז החשז יותנ, נב המקגים שמספג ככל אחנים. על־יז׳ פיזית נפגע הוא

׳ותג. חזק להיות 1צגי עובזה(
 ומבוגגים ילזים כלפי גבה בתוקפנות להתנהג יכולים פיזית התעללות שחוו ילזים

 מאמצים הם ולכן מגן, וחסג׳ חלשים קטנים, כה מגגישים הם בתון-תוכם בסביבתם.

 פגיעים. כה שהם ההגגשה מפני ם עצבו על להגן בניסיון ושליטה כוח של עמזה לעצמם

 מעשי של הגב המספג הוא התעללות קוגבן הילז להיות האיתותים אחז מכאן,

 החשז ׳ותג, גב המקנים שמספג ככל אחגים. ילזים כלפי מעוגב הוא בהם תוקפנות

׳ותג. חזק להיות צגין עובזה( ולא )חשז

 ניסיון את שמבטאת נוספת תופעה זו פיזית התעללות שעבגו ילזים אצל - סזיז□

 נט״ה אלה ילזים אצל נגאה וכוח. שליטה לבעל מחלש להפון התעללות, שחווה הילז,

 זה זפוס על חוזו הילז מחמז. בחיות וגם מהם צעיגים בילזים לעתים בילדים, להתעלל

 שני את מפנים הילז ק״ם. אני משמע מכה אני שלו. הקיוכ׳ית מההגגשה חלק הוא כ׳

 המוכה. הילז של הצז ואת המכה ההוגה של הצז את הוגה-ילז. האינטגאקציה, צז׳

 התעללות מקג׳ גילוי הוא פיזית להתעללות קוגבן הילז להיות אפשג׳ איתות מכאן,

 עובזה( ולא )חשז החשז ׳ותו, גב המקוים שמספו ככל ח״ם. בבעלי או בילדים

׳ותו. חזק להיות צוין

 עצמית, נשיכה כמו: עצמו, כלפי הילז באלימות המתבטאת התנהגות - מזוכיזם

 לבטא הבאה התנהגות בזה. וכיוצא סיגויות, יזי על גוף חלקי חויכת שעו, משיכת

ההתעללות. חוו״ת את לעבז ניסיון
 הילז בהם מקוים גילוי הוא פיזית להתעללות קוובן הילז להיות אפשו׳ איתות מכאן,

 להיות צוין עובדה( ולא )חשד החשז ׳ותו, גב המקוים שמספו ככל בעצמו. פוגע

׳ותו. חזק



 הילד כאשר היא פחות, לא קשה ההתעללות, של נוספת השפעה - אובי□ םר٠ח

 לומז כזה במקוה תועלת. חסות תהיה שינקוס פעולה כל מכה הווה שמול לומז

 ׳תבסא הזבו בהם. לשלום או קשים איוועים התוחשות למנוע באפשוותו שאיו הילן

אונים. חסו יוגיש שבהם חזשים במצבים פסיבית בגישה

 פסיבית גישה חשיפת הוא פיזית להתעללות קוובן הילז להיות אפשו׳ איתות מכאן,

 צוין עובזה( ולא )חשז החשז ׳ותו, וב המקוים שמספו ככל חזשים. למצבים

׳ותו. חזק להיות

 העצמי הדימוי עי הההעייוה השפעה
דיכאון וההפתחוה

 ניתן עצמי. לגינוי נט״ה עם נמו,־, עצמי זימו׳ מפתחים פיזית התעללות קוובנות

 ובהשפלה ההתעללות באיווע׳ שנוצוות והנפשיות הפיזיות בצלקות זאת להסביו

 שהוא וביקוותיות עוינות באותה לעצמו להתייחם ז לובו הילז בהן. הכווכה העצומה

המתעלל. מההווה סופג

 את מבטאת לעיל, תואוה שכבו המזוכיסטית, ההתנהגות האלה מהילזים חלק אצל
 הנמון העצמי הזימו׳ חזקה. עצמית שנאה מפתח והוא ופגום, וע שהוא הילז תחושת

 "מכים עובו. הוא שאותן הקשות לחוויות משמעות לתת לניסיונו ביטוי הוא הילז של

 גם כן לי". מגיע וזה טוב לא מאוז משהו עשיתי וע. אני כ׳ אות׳ משפילים או אות׳
 הקשה החוויה למוות כ׳ להתעללות, אחוא׳ ולא "נקי" ההווה זמות את שומו הילז

טוב. שלו שההווה להאמין לו חשוב עובו שהוא

 להתגונן וכזי מתעללת, לתגובה וואו״ם "ועים" שהם כן על בושה מוגישים אלה ילזים

 הם כביכול. מופוז, עצמי ובביטחון בחוצפה ביהיוות, לעתים מתנהגים הם הבושה מפני

 שלהם. העון וחוסו הקטנות הוגשת את יחשפו שמא בטעות להוזות מעזים אינם
 "אם ההתעללות: מעשה את מהסביבה להסתיו לילזים גוום הנמון העצמי הזימו׳

 ההתעללות בהסתות וע". אני כמה ׳זעו מכות של סימנים ל׳ שיש ׳זעו או יואן
 נמנעים והם ההווה. של איזיאל׳ זימו׳ על לשמוו הכוח בכל מנסים הילזים מהסביבה

כלפיו. שנאה או כעם מביטו"

 קווא הילז סנקציה. או עונש המחייבות מתגוות התנהגויות מפתחים מהילזים חלק

 מהעונש ׳ותו קל ען", מקבל שהוא החיצוני העונש כאילו אותו, להעניש לסביבה

לו. שמגיע מוגיש עצמו שהוא



קשרים ייצור ביכוית הפגיעה

 קשוים ליצוו הילד של היכולת על ועמוק קשה באופן משפיעה ההתעללות חוו״ת

 עם המוכה הילז של הקשו את שכואפ״נים היציבות וחוסו האלימות הזולת. עם

 עוין מקום הוא בעיניו, העולם, בכלל. העולם את חווה הוא שבו האופן על ישפיעו הוויו

 ואין פגיעה מפני מתמיז חשש יש כזה בעולם בטוחים. יחסים בו ליצוו קשה ומסוכן,

 בתחושה הילז ח׳ העולם עם ביחסיו ממתח. וחופשית בטוחה שהיא התקשוות שום

ואיום חוזה של תמיזית

 וב בלחץ זקות לכמה החזר את שעזבה לאם הגיבו התעללות, שחוו וכים ילזים

אתה. בקשו בסיסי ביטחון להם שאיו משום זווקא

 ההובה עם שלו בקשו מפתח שנפגע שילז מוכז״ם התנהגות אופני כמה ק״מים
 אליה והתנגזות אחז מצז לסביבה מוגזמת התאמה כמו בכלל, העולם, ועם בפוט

האחו: הצז מן

 להחליפן ומנסה ההווה על מקובלות שאינן התנהגויות לוסן מנסה הילז ם

 וווח בה שיש התנהגות זוהי "להתקבל". ׳ותו טוב סיכוי להן שיש בהתנהגויות

 ההווה, אלימות את מעט למתן לומז הילז האחו. הצז מן גזול והפסז אחז מצז

 משקף שאינו באופן ולהתנהג ווגשותיו תחושותיו את להסתיו לומז גם הוא אן

 זהיוה חבותית התנהגות לעצמו מסגל הוא בהמשן הוגש׳. כוצבו את כלל

 הנפשית, לוווחתם ובזאגה אחוים בפיצוי עסוק תמיז הוא מזי. מווסנת מאוז,

מקום. איו האמיתיות ולתחושותיו לכעסיו ואילו

 עם ובים לעימותים ונכנסים מתמחים מתנגזים, הפון: באופן שמתנהגים ילזים ס

 להוסיף סיכוי להם יש אן ותחושותיהם, כעסיהם את אולי מבטאים סביבתם,

להתעללות. קוובנות ולהיות

 מאוז. פסיבי הוא בעולמו. והםתגוות נסיגה הילז, של כניעה הוא נוסף התנהגות זפום

 הגוול. עם השלמה גם ולעתים נוספת פגיעה למנוע ניסיון לואות ניתן שלו בשקט

 ועל הוויהם על יקשו לא הם מווגשים, להיות לא גלים", לעשות "לא ינסו אלה ׳לזים

 שכלל להניח שסביו משום וב, בסיכון הם כן משום זווקא יבלטו. ולא המקצוע אנשי

וב. באיחוו גם כלל ובזון מועטה תהיה היא תוגש, ואם עזוה, להם תוגש לא
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הפיזית ההתעללות ימי

בהורה הקשורים גורמים

 הזבו נואה לכאווה מוכים. ילזים בילזותם היו המכים ההווים מן ניכר שחלק נמצא

 עצמו? הוא בילז־ותו סבל שממנו כאב אותו את לילזו מסב שהווה זה אין מובן. לא

המכה. ההווה של הוגש׳ למצבו הקשווות סיבות כמה לכן יש

 חוו״ת את "להוציא" וכאילו לתפקז להמשין צוין היה בילזותו התעללות שחווה ההווה

 זוכו הוא כבוגו מעולם. זבוים היו לא כאילו שתתוחשת, בעת מתוזעתו ההתעללות

 אליהם: שהתלוו הקשים הוגשות את זוכו הוא איו קוובות לעתים אן האיוועים, את

 ח׳ בינתיים, להווה שנהפן הילז אונים. וחוסו כעם השפלה, חרזה, כאב, של וגשות

 )התינוק קשים במצבים אותו מעמיז ההווות מצב כאשו מוזחקים. וגשות אותם עם

 בוגליו( ווקע או כועס הילז השטיח, על מיץ שופן הילז הפסקה, ללא שעות בוכה

 אותם בפני הזלת" את "נעל כאילו הוא כ׳ לילד אמפת׳ להיות "להרגיש", יכול אינו הוא
 עומזים זאת לעומת ׳לזו. של לכאב או לסבל לפחז, עו אינו הוא שבתוכו. וגשות

 של ובמצבים הפנים, הוא שאותם ובתוקפנות בכוח שימוש של הוו״ם מוזלים בפניו

לו. המוכוים היוויזים שהם משום אלה במוזלים משתמש הוא אונים חוסו
 התעללות חוו שלא הווים לעתים, מכה. להווה נהפן כילז התעללות שחווה הווה כל לא

 הפסקת או המשן על ובות פעמים שמשפיע הגוום כאלה. הווים נעשים כלל והזנחה

 העובזתית ההיסטוויה לא הוא ילזים והזנחת התעללות של הבין־זווית ההעבוה מעגל
 בהיותו ההווה של הייחודית האישית החוויה אלא התעללות(, עבו לא או עבר )האם

 התחשבות חיבה, של חוויה או וסבל עוינות כאב, של חוויה היא שלו החוויה האם הילז.

 מצליחים שהם יש קשה, והזנחה התעללות בילזותם שחוו הווים גם כאמוו, ואמפתיה.

 והכאב, הקושי אף על לצזם, עמזה אם ומצוקה, סבל של הבין־זוו׳ המעגל מן להיחלץ

 זמות או המווחבת מהמשפחה מישהו כמו ואכופתית, אוהזת תומכת, אחות, זמות

 מזוין. או ספו בית מנהל מווה גננת, אחות, משפחה, וופא כמו: משמעותית, אחות

 שבו טיפול, הווים אותם קיבלו עצמה ההווות בתקופת או להווות שקזמו בשנים אם

 שיצליחו "תכן תיקון, של חוויה עבוום שהיה תומן קשו בעזות ושליטה מוזעות וכשו

בילזותם. שחוו והמצוקה הסבל ממעגל להיחלץ



במשפחה ןשורים7ה גורמים

 זוגות ביותו: משמעות׳ ילזים נגז האלימות תופעת עם הזוג׳ או המשפהת׳ ההקשר

 העוינות את הילז. נגז משותפת חביוה יזי על ביניהם המתחים את עוקפים מסוימים

 לשלמות חשש מתון להיות יכול זה אליו. כופנים הם שלהם ביחסים המצטבות

 ש״מס״ע" לעזאזל לשעיו נהפך הילז אפשוית. מפויזה שלהם פחז ומתון הזוגיות
והמשפחה. הנישואין שלמות על לשמוו להוויו

 להתעללות. הסיכוי את מגבית, לאלכוהול או לסמים מהם אחז או ההווים התמכוות

 לאלימות. וקע מהווים הכ׳כור של ובויסון בשליסה קושי הווח, במצב חזים מעבוים
 הנטל שכן אלים, להיות עלול לאלכוהול או לסמים המכוו ההווה של הזוג בן גם

 קווה לעתים כתפיו. על כולם מוטלים הילזים לוווחת והזאגה החינוכי הכלכלי,

׳לזיו. של ולחינוכם לגיזולם ו,נזושים הכוחות את לג״ס מסוגל אינו כזה שהווה

בילד ןשורים7ה גורמים

 - וכלכלי וגשי - גזול נטל להוות יכולים חול׳ או נכות התפתחותיים, קש״ם עם ילזים

 להוגיש יכולים אלה לילזים הווים במשפחה. נוספים קש״ם כשיש ב״חוז ההווים על

 הזיכוו׳ אכזבתם, עם להתמוזז מצליחים אינם הם הילז. של מהחויגות מאוז פגועים

 קיצוניים במקוים יכולים הילז בגיזול היום־יום מקש" והתסכול נפגע שלהם העצמי

הילז. נגז לאלימות לגוום

 נט״ה עם תינוקות לאלימות. מקוו להיות עלולות הילז של פיזיות מוגבלויות רק לא

 קש״ם להם שיש הווים על שכן כל לא הווה, כל על להקשות יכולים ממושן לבכי

 היפו-אקטיביות או וויכוז קשב הפועות עם ילזים גם עצמי. בויסון קש״ם או נפש״ם

פיזית. מהתעללות ׳ותו לסבול עלולים והם במשפחה הכותח ומת את מעלים

 אישיות לבין המסוים ההווה אישיות ביו הגומלין ביחסי הקשווים גוומים גם ישנם

 איש שהוא אב זומה, ובאופן חוזה, אם על איום להוות יכול ופעלתן עצמאי ילז הילז.

 הילז כלפי שהאלימות ככל ככלל, וההששן. הפסיבי לבנו להתנכל עלול ויוזם פעיל

 של למצב ההווה את שיביאו נוספים וקש״ם התנהגות בעיות יגלה הוא ׳ותו, קשה

 שעל שי1ן7ו אלימות של מעגל להיווצו עלול כן תוקפנותו. את ׳גביוו ואף אונים חוסו

 בילז נוספת פגיעה שימנעו כז׳ המתאיכזות, הושויות את לעוב יש ממנו לצאת מנת

שני מצז למשפחה מתאימה תמיכה ו״תנו אחז, מצז

__ني__لج____قز....,.-



בסביבה הקשורים גורמים

 שיכול משמעות׳ גוום הוא קשה כלכלי-חבות׳ וקע לעיל, שתואוו הגוומים על נוסף

 צפופה בזירה ח״ם מעבוזה, הווה של פיטווים בילו. פיזית להתעללות לעתים להביא

 אפשו׳ וקע להוות עלולים ומתח, חיכון ויוצות מינימלי אישי מוחב מאפשות שאינה

 לאלימות

 מעמז של באובזן הכוון אחות לארץ מעבו כמו שונים, מעבו במצבי משפחות

 להיות ועלולות פגיעות של במצב נמצאות חבות׳, מעמז או מקצוע׳ מעמז כלכלי,

 חזשה, שפה לקלוט הקושי הקולטת: החבוה עם תקשוות קש" לאלימות. בסיכון

 שינוי מתאימה, תעסוקה למצוא הקושי מוכות, ולא שונה לתובות להסתגל הקושי

 בעקבות המווחבת המשפחה בני עם מגווים למשל, כמו המשפחתיים, בזפוסים חז

אלימות. ליציות מקווות וממילא, ٢לח גוומי להוות הם גם יכולים העל״ה,

٠׳



הורים ל-ידי1ו פיזית דענישה גישותا1 ■ ا “1 — י-

 מיוחזת אינה הווים בין׳ ילזים של גופנית ענישה של הלגיטימיות בענ״ן ההתלבטות

 מגמות שתי למצוא ניתן אחוות. ובות מזינות אתה ומתמוזזות לישואל, רק

 פיזית לענישה אחות או כזו בומה לגיטימציה מעניקה - האחת זו: לסוגיה מוכזיות

 פיזית. ענישה של צווה או סוג כל השוללת - והאחות הוויהם, על־יזי ילזים של

הגישות. שתי ביו שונים שילובים למצוא ניתן בתוון

פיזית" רענישה לגיטימציה המעזיקה הגישה

 אלה מזינות הברית. באוצות ובות ובמזינות האנגלי במשפט מקובלת זו גישה
 גופני בעונש ילזו את העניש אם פלילית, אחויות מפני הגנה להווה מעניקות

 להווים - לגישתם וסמכויותיהם. ההווים זכויות על הזגש מושם זו בגישה "סביר".

 לובות משמעת, אמצעי לנקוט והסמכות הזכות זה ובכלל ׳לזיהם את לגזל הזכות

 גופנית ענישה כ׳ וסבוו חינוכי מניע מתון פועל הווה אם על-כן, פיזית. ענישה

 כלפי בכוח השימוש עוז כל בשיקול-זעתו, להתעוב אין ואוי, משמעת אמצעי היא

 זו, גישה לפי החינוכית. המסוה להשגת מהנזוש למעלה ואינו מופוז אינו הילז

 הנזושת הגמישות את מספק שהוא בכן נעוץ העונש "סביוות" מבחן של ׳תוונו
 עוז האנגלי המקובל במשפט נקבע כן, לגופו. מקוה כל של נסיבותיו לבחון כז׳

 גופני בעונש ׳לזו את העניש אם פלילית באחויות "שא לא הווה כ׳ ז,860 בשנת

 תיבחן העונש "סביוות" כ׳ האנגלית בפסיקה נקבע השנים בכוהלן ומתון". "סביו

 הבנתו לומת הפיזי, למצבו הילז, לגיל התייחסות תון המקוה, נסיבות כלל לפי

 והסיבה הופעלה שבו הזמן משן לפי הענישה שיטת תיבחן כן הוגשית. ולבגוותו

הכוח. הופעל שבעטייה

 להווים המתיוה הגנה החוק מעניק באוצות-הבוית ובות במזינות גם כן

במזינות משמעת. והטלת חינון למטוות "סביוים" גופניים בעונשים להשתמש

׳שואל. מזינת נגז פלונית 4596/98 ע״פ מתון לקוחים זה בפוק הזבוים עיקרי *



 יבחן הילז, על שריוטל העונש "סבירות" את בשוקלו בית-המשפט, כ׳ נפסק אלה

 את והנפשי: הגופני מצבו את הילז; של מינו ואת גילו את הילז; של אישיותו את

 ׳לנו על הטיל שהונה גופני עונש כ׳ נפסק כן עוצמתו. ואת הכוח בהפעלת הנחיצות

 את יפטור לא ועל-כן חינוכיות, למטרות משמש איננו עשתונות ואיבונ כעס מתון

פלילית. אחריות מפני ההורה

 רשות הילר. של וחינוכו זרכיו תיקון לשם פיני כוח להפעיל הרשאה ק״מת בקננה גם

 ההורה אם או הילנ בלב פחנ לנטוע ה״תה בכוח השימוש מטות אם ק״מת לא נו

מחושב לא באופן הילנ כנגנ כוח הפעיל

פיזית ענישה השולית הגישה

 ובכללו רבות אירופה במנינות מקובלת חינון כאמצעי גופנית ענישה השוללת הגישה

 פינית ענישה על איסור חל אלה במנינות ואוסטריה. נורבגיה ננמרק, פינלננ, שבניה,

 סמכותם את מאונ המחמירות הגבלות שהוטלו או הוריהם על־יני ולנים לחינון כנרן

 הילנ נכות על הנגש מושם נו בגישה גופנית. בענישה ׳לניהם את להעניש הווים של

הנפש. ולבויאות הגוף לשלמות לכבוו,
 גוומת היא להפן, אלא מטרותיה, את משיגה אינה חינון כשיטת גופנית ענישה

בבגרותו. גם עליו חותמם להטביע שעלולים לילנ, ונפשיים פינ״ם לננקים

בישראל פיזית ענישה כלפי המשפטית הגישה

 בצווה המעניקה האנגלית הגישה בישואל מקובלת הייתה רבות לא שנים לפני עו

 השופט נבר׳ )ראה ׳לניהם כלפי הורים של בכוח לשימוש לגיטימציה אחרת או כנו

 כמו שם המונכרים במקורות וכן ישראל מנינת נגנ פלוני 98/4596 בע"פ אנגלננר

 המשפטית הכשרות בחוק וכן (24)7 סעיף חנש( )נוסח נניקין פקונת (,7-53) ו9 ע״פ

(.1962 תשכ״ב- והאפוטרופסות,

 ٢אימו היא ישראל במנינת והמגמה בנושא משמעות׳ מפנה חל האחרונות בשנים

 חוק-יסונ: חקיקת לשינו׳ תום צורה. או סוג מכל פינית ענישה השוללת הגישה

 כעון האנם של כבונו לשמיות הנוישה את העלה אשו וחיוותו, האנם כבונ

 לחלשים לספק החבוה שעל ולהגנה לכבונ מח״ב תוקף מקנה נה יסונ חוק עליון.



 על הוויה□. מצז לאלימות קוובן הנופלים קטינים וביניהם שבתוכה, הישע ולחסו׳

 יםוז: חוק של "במוכזו בוק: הנשיא מפי נאמו היסוז חוק לפי קטין של זכויותיו

 הזכויות מוענקות כן על אזם'. הוא 'באשו 'האזם'..... עומז ווזיוווגו האזם כבוז

 חוקתית פושנות ג, כון במשפט, פושנות בוק )א׳ הקטין" ולאזם הבגיו לאזם

(.435 עמ' [,52]

 המחוקק "טיב חוק-היסוז בעקבות כ׳ זומני "...ואולם (1993) כהן 1השופכ ואומו

 הם וחבים שמא בחוק, עתה המצויים ההיתוים מן בכמה מחזש יעיין אם עשות

 בגוף לפגוע ומווים הווים של זכותם לענ״ן במיוחז אמווים הזבוים המיזה. על יתו

 זכות זוכו..... )הנפגע( "טיב למען הסביוה הנחיצות במיזת תלמיזיהם או ׳לזיהם
 מנת להיות וחומו, קל צויכה, בגיו, אזם לכל מעניק שחוק-היסוז גופו על ההגנה

 מסוגל, אינו וזה גופו על להגן בעצמו גם מסוגל שזה משום וק לא הקטין: של חלקו
 הן - המזינה של הגזולים העוכים אחז הוא ילזים של וטובתם ששלומם משום אלא

זמוקרטית". כמזינה והן ׳הוזית כמזינה
 ביטויה את קיבלה ונפשו, גופו שלמות על להגנה הילז בזכויות המכיוה תפיסה

 .2.1 ו.1991ב- לתוקף ונכנסה בישואל שאושווה הילז זכויות בזבו באמנה המובהק

 ילזים, כלפי נפשית או גופנית באלימות שימוש על מפווש באופן אוסות האמנה

ילזים. כלפי אלימות למניעת אמצעים לנקוט המזינות את ומחייבת

 ׳שואל מזינת מצטופת ילזים חינון לשם פיזית ענישה האוסות הגישה באימוץ

 כיום, המקובלת החינוכית ההשקפה את עליה ומקבלת הנאווות המזינות לקבוצת

 החינוכיות. הכוטוות בהשגת מחבל חינוכיות, למטוות בכוח שימוש כ׳ האומות

 הגופני העונש של חומותו לגבי חשיבות איו זה ב״ניש...״לענ״ן ת1השופכ ואומות

 מווים, ביד׳ לגיטימי אמצעי להוות יכול אינו גופני עונש ככלל, הילז. כלפי שהופעל

 שלומם את מסכנת זה בענ״ן שגויה עולם תפיסת אחוים. חינון אנשי או גננות

 ושלמות האזם כבוז - חבותנו של וזיסוז בעובי לפגוע ועלולה הילזים, של

הגוף".

 יחסיות! מוחלטות. זכויות אינן ׳לזיהם את ולחנן לגזל ההווים שזכויות מכאן

 שלא ובטח בו לפגוע בלי ולזכויותיו לטובתו לילז, לזאוג ההווים בחובת מתבטאת

בו. להתעלל
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 ולהקנות הילז את לחנן בוצונם מעשיהם את מסביוים מכים הווים קוובות, לעתים

 חובה ואף זכות להווים יש שלנו שבחבוה ספק איו וציות. משמעת של הוגלים לו

 ענישה מתי לבחון עלינו אן ומשמעת, תקינים התנהגות הוגל׳ לוכוש לילזיהם לעזוו

להתעללות. הופכת

 הוגלים בהקניית עזו ככלי פיז״ם בעונשים השימוש מותו כמה עז ויכוח ק״ם

 על מתקבל פתוון הוא בישבן, מכה כמו סביו, שעונש הכוובוים יש ובחינוכם. לילזים

 מתעלמים אן בנו", שונא שבמו "חושן היזוע: המקוא׳ הפסוק את ומצסטים הזעת,

 הוב כן על ואומו כז(. יג, )משלי מוטו" שחוו "ואוהבו הפסוק: של השני מחלקו

 לשחו היא בנו, את האוהב אב של הנכונה הזון מלתחילה (:1984)תשמ״ה- מונק

 יהיה יועיל שזה זמן וכל מוסו(, הטפת מוסו=תוכחה, )שבט לאוזנו מוסו )להקזים(

 שהוא מכותיו" יפליא "ואוהבו להיות צוין היה אחות שהוי הקיו, על תלוי השבט
שבטו". ל״חושן הניגוז

 פיזית להענשה לגיטמציה המעניקות ובות אמיוות למצוא נוכל היהוז״ם במקווות
 להכות שאיו כמו: פיזית, להענשה רבים ס״גים גם נמצא כן, אם ומשמעת. חינון לצוון

 מכה לתת לו שאסוו ׳וזע הוא כועס האב שכאשו נאמו זה ועל כעס, בעת הילז את

 כז׳ (:1996) אוולוויק הוב אומו מהעניין. שוכח הוא מתמעט, שכעסו ואחו כעס, מתון

תנאים: בשלושה לעמוז צוין אזם ביותו, הקלה ולו הכאה, הזעת על לעלות

 ביותו בווו באופן ׳וזע כשהילז שלו, הילז כלפי ויציב, חם אוהב, יחם לגלות ו.

נפשו. נימי בכל אותו אוהב שההווה
וגוע. לגמו׳ להיות .2

 וצונו. אי-שביעות את לילז להעביו ביותו המתאימה הזון שזו ולזעת לשקול .3

 חינוכי. כאמצעי במכות מלהשתמש נמנעים בזוונו כ׳ ואומו אוולוויק הוב מסכם

 למצוא למעשה אותנו מחייבות הכאה בענ״ן לנו מווה שההלכה הובות ההגבלות
גופני. עונש ללא חינוף זוכי

 תמונה ומקבלים כ׳קווות של שלם מכלול וואים אם וק כ׳ אומו, (1993) פוימן הוב

 את מסכמים כשאנו ואכן, היהזות. שבעמזת והאמת הצזק את לואות ניתן שלמה,

 זופן יוצא׳ במקוים מותות, והיא עבוה היא הכאה שלפיה תמונה עולה המקווות ווח

בהכוח. אלא איזיאלית חינון בזון מזובו שאיו הכוה מתון בלבז,



 על גופנית לענישה היחס בז־בו וחבה חבותית הסכמה עז״ן שאיו העובזה אף الال

 בנזקים להכוה לבבות" "הכשות בחבותנו נחוצה االاً״1 חינוכי, כמכשיו הווים ידי

 להכוה וגובות הולכת השפעה יש גופנית, ענישה של הטווח ואווכ׳ המיז״ם

 הווה ולכן, ממש(. של פיזי נזק איו אם )גם בילז נפשית פגיעה היא פיזית שענישה

 חויגה התנהגות בהיגיון. שנוהג כמי להיחשב יכול אינו בילזו פיזית פגיעה הפוגע

 נפשית או פיזית פגיעה להצזיק יכולה אינה תהיה, אשו חומותה תהיה הילז, מצז

בילז.

 מזינת נ' פלונית 4596 / 98 )ע״פ זיו ובפסק לנושא נזוש העליון המשפט בית

 והחינוכי החבות׳ המשפטי, "...במצב קבע: הוא מנומק (25.1.2000 ביום ניתן ׳שואל,

קטינים. של ושלמותם שלומם סיכון חשבון על להתפשו איו נתונים, אנו שבו

 צביכה המיזה אבות כלשהי, גופנית בענישה קטין של ונפשו גופו שלמות את לסכן איו
 מותבת" גופנית ענישה איו כ׳ הוא והמסו וחז-משמעית, בוווה להיות

 ב״ניש: השופטת כן על ואומות

 כשיטת כבוזם וביזוי השפלתם או ילזים, כלפי גופנית ענישה

 לתפיסה שויז והיא וכול, מכול היא פסולה הוויהם, מצז חינון

 אסוו הווהו; וכוש אינו הילז כלח. עליה שאבז חבותית-חינוכית

 גם כן כוצונו, לחבוט ההווה יכול שבו אגווף, שק ישמש כ׳

 וזכותו חובתו את הוא שמפעיל בתום־לב מאמין ההווה כאשו

 ולכוגעו להגנתו לאהבתו, זקוק בהווהו, תלוי הילז ׳לזו. לחינון

 תווכות אינה ולהשפלה לכאב הגוומת ענישה הפעלת הון.

 כאזם. בזכויותיו היא פוגעת אלא ולחינוכו, הילז של לאישיותו

 היא התקינה. ובהתפתחותו בכבוזו בוגשותיו, בגופו, פוגעת היא

 מצז שימוש מאלימות. נק״ה לחבוה משאיפתנו אותנו מוחיקה

 את ומשפילים המבזים באכ׳צעים או גופניים בעונשים הווים

כיום. בחבותנו אסוו הנו חינון, כשיטת הילז

 יש זו בקביעה כ׳ הטענה, את לקבל "איו ואומות: מוחיבה גם היא ספק הסו למען

 אנו שבו והחינוכי החבות׳ המשפטי, במצב בה. לעמוז יכול הציבוו שאיו גזוה משום
 להביא יש גם קטינים. של ושלמותם שלומם סיכון חשבון על להתפשו איו נתונים,

 עלול "קלה" לאלימות היתו כנגע-, פושה האלימות שבה בחבוה ח״ם שאנו בחשבון,

קטין של ונפשו גופו שלמות את לסכן איו ובה. שחומותה לאלימות להתזוזו



 וחד-משמעית, בוווה להיות צויכה הואויה אמת-המיזה כלשהי; גופנית בענישה

מותרת!" גופנית ענישה איו כ׳ הוא והמסו

 כ׳ המראים וחינוכיים פסיכולוגיים ממחקרים סימוכין גם כוביאה ב״ניש השופטת

 ואף רצו׳, אינו השפלה, או כאב לילזיהם הגורמת הווים, מצז בענישה השימוש

 התפתחויות מפני עיניו לעצום ושאי ואינו יכול אינו בית-המשפט מזיק. להיות עלול

 הקצה מן שינו אשר ופסיכולוגיים חינוכיים ממחקרים שהופקו ומהלקחים חברתיות

גופניים. ענישה באמצעי שימוש תון לחינון ההתייחסות את הקצה אל

 את משיגה אינה היא חינון כשיטת משפילה, או מכאיבה שענישה לכן כ׳עבר

 זכותה את מפוה היא ונפשיים, גופניים נזקים לילן וגורמת אמיתי באופן מטרותיה

והגוף. הנפש ולשלמות לכבוז בחברתנו הילזים אוכלוסיית של הבסיסית

 לקחת עלינו ׳לזיהם כלפי הורים של הפיזית הענישה לתופעת התייחסותנו בעת

 ההתייחסות כלפיו. ההווה והתנהגות הילז מעמז של הנוומטיב׳ ההיבט את בחשבון

 בישואל גם וכן בעולם ובות במזינות כן - ולזכויותיו הילז של למעמזו בת-זמננו

 הצטרפות שלאחר ובעיזן וחיוותו, האזם כבוו חוק-יםוז: חקיקת שלאחר בעיון

 או גופנית באליכ׳ות שימוש על איסור ק״ם - הילן זכויות בובר לאמנה ישראל

 אוטונומי, אום הוא הילז כשלנו בחברה כ׳ לקבוע, ניתן כיום ילזים. כלפי נפשית

 ועל עליו להגן החובה מוטלת החברה ועל משלו עצמאיות וזכויות אינטוסים בעל
זכויותיו.

 העליון המשפט בית לראשונה קבע שבו עקרוני, ויו בפסק ספק ללא המזובו

 כלפי גופנית בענישה להשתמש אסור להווים כ׳ וחז-משמע׳, כוח״ב באופן בישראל,

(.2001 וקדמן, )פלו ילזים הכאת של צורה כל לקבל איו וכי ׳לזיהם

 בני תינוקות של ב"ענישה" מזובו כאשו יותר עוז זועק פיזית ענישה של ההיגיון חוסו

 שלו הגולגולת כל את לזעזע יכולה תינוק, בפני סטיוה כמו "קלה" פיזית פגיעה יומם.
 מבטא "חינוכי", אקט בו הרואה הורה מצו כזה מעשה ממש. של נזקים לגוום ואף

 משהו לעשות יכול קטן כה תינוק שלפיה תפיסה ההווה, בתפיסת קשה הפועה

 שעוות, משיכת או תפיסה צביטות, הילז, לטול1כ גם כן. על להענישו ויש בכוונה
 חמורות פגיעות הן הגניטל״ם, באיבוים פיזית פגיעה או ילז זריקת כוויות, גרימת

 השתייכות שום זתית, אמונה ששום פגיעות אלה כהתעללות. הנחשבות בכויוחז

לקיומן. עילה לשמש יכולות אינן חינוכית איזיאולוגיה ושום תרבותית

 לתוצאה גוומת כשאינה גם בילו, וגשית פגיעה להוות שיכולה פיזית ענישה כל

 פעולה היא עונש בתוו חושן בתנאי כפוף ילז החזקת למשל, אסורה. חכוווה, פיזית

לילו. נסבלת בלתי השפלה כוסבה וגם כאב גוומת שגם



לסיכום

 החברה: "כבות בכל המתרחשת תופעה היא פיזית התעללות

 אמצעים בעלות משפחות בקוב משכילות, משפחות בקוב

 ההתעללות חילוני. או זת׳ מוקע משפחות בקוב וגם כלכליים

 משפחתיים, איש״ם, גוומים של תוצו ובה במיזה היא

 לובות הגילים, בכל לילזים לקוות יכולה ההתעללות וסביבתיים.

יומם. בני תינוקות

 ובטווח הקצו בטווח קשים הם פיזית התעללות של הנזקים
 גוימת כז׳ עז פיזיות בפגיעה ביטוי ליז׳ באים הנזקים האוון.

 התפתחות על להשפיע העלולה נפשית בפגיעה וגם ומוות, נכות

להיות. עתיז שהוא הכזבוגו ועל הילז

 של )בוקע בהווה הקשווים מגוומים מושפע להתעללות הסיכון

 במשפחה, בילזות(, שחוו התעללות ישנה ובים מתעללים הווים

 מהפכה שמתחוללת נואה בסביבה. הקשווים מגוומים וכן בילז

 פיזית. ענישה כלפי החבוה ליחס הקשוו בכל ביותו משמעותית
 צווותיה, כל על התופעה זח״ת מוחלט. לאיסוו ועז וחב כ׳היתו

 של צווה כל השוללת הגישה להטמעת עוובה היא פשוות ללא

 ילזים. של והזנחה התעללות פגיעה, של צווות ובווזא׳ הכאה

 שחוו ולילזים כ׳תעללים להווים לעזוו ניתן כ׳ לזעת חשוב

 מקצוע ואנשי אחיות וופאים, של ומוזעות עונות התעללות.

 המשפחה, בתון בילזים והתעללות פגיעה של לתופעה אחוים

 רמות בשתי לס״ע עשויות - והפגיעה ההתעללות סימני ויזיעת

התעובות:
 פוטנציאל ק״ם בהן משפחות חשיפת - מניעתית התערבות

 התרחשותה, בטום עוז בילזים ופגיעה להתעללות סיכון של

הולם. סביבתי וסיוע הכוונה הזוכה, בעיקו המצריכה

 כ׳ להניח סביו יסוז קיום של במקוים - פעילה התערבות

 בילז הפגיעה להפסקת נמוצת התערבות עברה, בקטין נעבוה

 ועיווב בזיווח הכווכה פעולה האפשוית. המובית בכוהיוות

כן. על האמונים הקהילתיים הגוומים

50



ג פרקן

הגדרה

מהי? הזנחה

ההזנחה סזגי

הזנחה בגין התעללות סימני

ההזנחה נזקי

להזנחה הגורמים

 הזנחה של מוטעים ושמים

סיכום



 כגון: צוכיו, את מהילד מניעו! של מתמשכת פעולה או מחזל

 )קזמן, סביבתיים וגיוו״ם חינון, מונע, סיפול ופוא׳, טיפול הזנה,

(2001 ובן־אויה, אפות-גוט מתון - 1995 ל״טנו, ;1999

 נאמד ההזנחה מקו׳ שיעוו בילזים. פגיעה של ביותו הנפוצה הצווה היא ההזנחה

 ניתן נוטפים סימוכין (.1996 )תומיסון, בילזים הפגיעה צווות מכלל 60% - %30׳ ביו

 תופעת אוזות השוואתיים נתונים המציגים (,2001) ובן־אויה אפות-גוט אצל למצוא

 (,Mraovich & Wilson. 1999) של ממווקום ומצטטים השונים סוגיה על ההתעללות

 המוכז בזיווח׳ וכן הזנחה, בשל היו לושויות המזווחים מהמקוים 63% כ׳ שמצאו

 הזנחה של 45% על המזוותים באוה״ב ילזים של והזנחה התעללות של הלאומי

(.2001 ובן־אויה, )אפות-גוט ההתעללות סוג׳ מכלל

 אף ולעתים פיזית להתעללות שווה במיזה הילז להתפתחות הוסנית ההזנחה
 מאמצים ופחות הציבוו למוזעות פחות קוובה היא זאת, למוות יותר. הוסנית

לאיתווה. נעשים

 ההווה מצז פעולות אי-עש״ת שהיא או לילן הנוגעים מחזלים שושנת היא הזנחה
 מהילן המונע זבו הבסיסיים, צוכיו ובסיפוק בילז בטיפול נכשל ההווה לילז. הנוגעות

 ולזהות להגזיו שקשה מכיוון לציבוו, פחות מוכות ההזנחה ונפשי. פיזי שגשוג

 כמו קיצוניים, מעשים או פעולות לזהות ׳ותו הובה קל אי-עש״ה. הוא שעיקוו מחזל

 תלוית היא יו1יל כלפי ההווה חובת כן, על נוסף מינית. התעללות או פיזית התעללות

 בנוגע הקיימות החבותיות במוסכמות גם תלויה ההזנחה הגזות ומכאן, תובות,

מספקת? או טובה הווות כ׳ה׳ לשאלה:
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מהי? "הה מ
 לעבוה נחשבת היא העונשין, לחוק 26 בתיקון ישינ באופן בוצוינת אינה שההזנחה אף

סימוכין. מספו ולכן פלילית.

 לנבות "מעשה נכתב "מעשה" המושג של בהגזנה העונשין, לחוק 26 בתיקון .1

(.3א)368 )סעיף ההזנחה כוהות שהוא מחנל"

אחנים: ומושגחים ילזים הזנחת - 362 סעיף 1 977תשל"ז- העונשין, חוק לפי .2

 לזאוג מסוגל שאינו מ׳ או שנים 14 לו מלאו שלא ילז של הונה

 לזאוג הסכם או זיו פ׳ על הכוחויב וכל )מושגח( ח״ו לצונכ׳

 מזון, מספק אינו והוא להשגחתו, הנתון כוושגח של ח״ו לצונכ׳

 הזנושה במיזה אחנים חיוניים ח״ם וצונכ׳ לינה, צונכי לבוש,

שנים. שלוש ١מאס - זינו ובניאותו, שלומו לשמינת

361 סעיף הזנחה, של ספציפית צ״־ה שהיא נטישה לגבי וכן

 ובכן שנת״ם לו מלאו שלא ילז כזין, שלא משאיג, או הנוטש

 מתכוזת פגיעה לפגוע עלול או בו פוגע או הילז ח" את מסכן

שנים. חמש מאסג - זינו בבניאותו,

 התש״ן- והשגחה(, )טיפול הנועו בחוק ההזנחה לענ״ן בהנחבה מת״חם המחוקק

 מזניח הקטין על האחנא׳ אם נזקק להגזות נכנם קטין כ׳ מפוושות נקבע שם .1960

 אמנם עליו. להשגיח או בו לטפל מסוגל אינו אם או עליו, ההשגחה או בו הטיפול את
 בו גואים אך פלילי, מעשה ההוגה על-יז׳ המבוצעת בהזנחה גואים איו זה חוק לפי

כז׳ עז ואפילו הקטין טובת להבטחת ולפעול להתעגב. החבוה את המח״ב מצב

ההוגה. ממשמוגת הקטין הוצאות

 משפט כבית בשבתו העליון המשפט בית על-יז׳ עקיף ביטוי גם מקבל זה ענ״ן

השופטת בזבג׳ ׳שגאל( מזינת נ׳ פלונית 98/4596 )ע״פ פליליים לעגעוגים

ב״ניש: זוגית
 היא יכולה אולם אקטיבי, מעשה על-יזי להתבצע יכולה הגופנית "ההתעללות

 הזנחה או הגעבה שבו מצב לתאג ניתן למשל, כן, - מוזזל של אופי לשאת
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 צורה היא שההזנחה קבע העליון המשפט בית גופנית". התעללות לפז׳ יגיעו

 לאי-עש״ה, ביטוי שהוא מחזל של אופי בעיקוה הנושאת פיזית התעללות של

מצופה.

 משגיח, באיו לבז□ נבות שעות שמופקוים ילזים חבנתיות: השלכות יש להזנתה

 הם לבזם משוטטים כשהם לו. מחוצה וגם ביתם בתון גם לתאונות ׳ותו פגיעים

 מוזנחים, נועו בני וב״חוז ילזים, לועה. מצבם את לנצל העלולים לזוים חשופים

לעבו״נות. או לזנות בסמים, לשימוש להיזוזו עלולים

 במחקו בילזים. התעללות או פגיעה של נוספים לסוגים גם כלל בזון קשווה הזנחה

 מהתעללות גם סבלו מהזנחה, כסובלים שהוגזוו מהילזים כשליש כ׳ נתגלה באנגליה

 הזנחה. של בעיה גם ה״תה התעללות כמקו׳ שסווגו המקוים מן ובחמישית פיזית

 בעיה גם ק״מת ה״תה המקוים בווב כ׳ נמצא מינית מהתעללות שסבלו ילזים אצל

הזנחה. של

 הילז. ובסביבת במשפחה נוספים קש״ם של הקוחון קצה קוובות לעתים היא הזנחה

 סיבה או הסבו ללא זאת חיסונים, לקבל מגיע שלא ילז על מזווחת האחות למשל:

 במשפחה אח ששום לחשוף יכולה המקנה חקיות טיפולית(. הזנחה הוא )החשש

 של עגומה תמונה להעלות יכול הרווחה גוומי של עיוובם כנזוש. זויקות קיבל לא

 או אחו, לוופא אחז מוופא או לאחות, אחת מכוופאה ילזיה את שהעביוה משפחה
 המשפחה להזנחה. חשז בגלל הכועוכת התעובות עקב לאחות אחת חולים מקופת

 הוופף הקשו כ׳ מחשבה ומתון הושויות עם מקשו להימנע כז׳ אלה פעולות עושה

חשיפתם. את ימנע החזש, הוופא עם

 שכבות בכל ק״כות ההתעללות, סוג׳ שאו כמו ההזנחה,

 אן החבותית, הגוונים קשת מכל אנשים אצל האוכלוסייה,
 משפחות בקוב אחות התעללות צוות מכל ׳ותו נפוצה היא

 העוני אלא להזנחה, שגוום הוא עצמו העוני תמיז לא עניות

 עקב ההווים, הקוזמים: בזווות או בזוו הזנחה של תוצו הוא

 ומיכולת מקש״ם לסבול עלולים בילזותם ממנה שסבלו הזנחה

 הצוכים אחו למלא כשיוים בלתי אותם העושה נמוכה כללית

׳לזיהם. של הבסיסיים

 עזוה אחוים. מקוים לבין מתמשן, - כווני אופי להם שיש מקוים בין להבחין יש

 ולספק משפחתו את לפונס ומתקשה מובטל האב שבה למשפחה שיוגשו ותמיכה
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 שזקוקות העזרה ספווים. חוזשים בתון המצב את לשפר יכולות הבסיסיים, צרכיה את

טווח. וארוכת אירטנסיבית היא וקשה כרונית היא ההזנחה שבהן משפחות לה

 לתחתית תחקה היא הזנחה, בשל ילזים של להתפתחותם החמורים הנזקים אף על

אפשריות: סיבות כמה לכן יש החברתי. העזיפויות סזר

 זו שונות - תקינה הורות לגבי באוכלוסייה וחברתית תרבותית שונות א.

 בחשבון לקחת שיש זעים תמימות ק״מת המקצוע. איש בקרב אי-נוחות מעוררת

 בהשוואה אחת מתרבות אוכלוסייה קבוצת לשפוט ולא התרבותית השונות את

 בתרבות רצויות ולא חריגות הנראות תופעות אחרת. מתרבות אוכלוסייה לקבוצת

 של התופעה הגזרת לגבי גם כן אחרת. בתרבות כזומיננטיות מתקבלות אחת

 על משגיחה שש בת שבתם כן על האלה ההורים את שאשפוט אני "מי הזנחה:

 ילד צרין אינטלקטואלי או רגשי גירוי כמה שאשפוט אני מ׳ קטנים? אחים ארבעה
להתפתח?". כז׳

 העומז העוני הנראה ככל הוא לתופעה התייחסות שכועכב נוסף גורם - העוני ב.

 או ההורים בתפקוז בעיות בגלל נוצר ההזנחה מצב האם רבים. הזנחה כוקר׳ מאחורי

 שבהתייחסות נוחה לא הרגשה מתעוררת לעתים זה. למצב האחראי הוא העוני שמא

 הבוחנת לעין יותר חשופות שהן מהסיבה ולו העניות למשפחות היטפלות יש להזנחה

 הפגיעות רמת את מעלה והוא הבעיה את מחריף שהעוני ברור המקצוע. אנשי של

ופסיכולוגית. חברתית מבחינה המשפחה של

 אזירים כוחות להשקיע צריכים הם מעמז. להחזיק מצליחים אינם מההורים רבים

 על נוסף להם, ומייחסים המקצוע׳ מושבם ממרום אנשים באים והנה בהישוזות

 רחבות אוכלוסייה קבוצות גם ק״מות הזנחה. של האשמה גם האחרים, הקש״ם

 שילזיה בישראל, החרזית האוכלוסייה כמו ענ״ה, אוכלוסייה של לקטגוריה הנכנסות

נאותים. ולזאגה לטיפול זוכים



 רפואית, הזנחה פיקוח, והיעזר הפקרה פיזית, הזנחה הזנחה: של סוגים כמה ק״מים

רגשית. והזנחה חינוכית הזנחה

 וניקיון ביגוז אוכל, כמו הילז, של הבסיסיים הפיזיים לצרכיו אי־זאגה - פיזית הזנחה

 הילז. את לסכן העלולים המגורים בבית בטיחות למפגעי התייחסות היעזר או

 עזיבת מתאימים-, לטיפול או לפיקוח לזאוג בלי ילז עזיבת - פיקוח והיעזר הפקרה

 וכן ברח או שנעלם ילז מחיפוש הימנעות לכן: מתאימים שאינם אנשים ברשות ילז

 מושאר בהם מקרים נכללים זה )בסוג בריחה או היעלמות אחרי שחזו ילז אי-קבלת

ממנו(. הקטן אחיו של שמרטף בתפקיז לכן בשל שאינו צעיר ילז

 אחו. במקום או ציבורי במקום ילז נטישת כז׳ עז להגיע עלולה כאן ההזנחה

 טיפול לרבות רפואי, לטיפול זקוק כשהילז ק״ם זה הזנחה סוג - רפואית הזנחה

 אינו או המקצוע, איש אל יגיע שהילז זואג שאינו או וההווה, זנטל׳, או פסיכיאטרי

 חוסו לאשפוז, או לבזיקה חיסונים, לקבלת אי-זאגה הוצע. שכבו טיפול לק״ם זואג
 החוזרות ואחוות, אוזניים עינ״ם, זלקות כמו: רפואיות, לבעיות הולמת התייחסות

 התייחסות חוסו רפואית. הזנחה של תוצאה להיות עלולות גבוהה בתזירות

 נושא חיסונים, לגבי בזה. וכיוצא משקפיים, שמיעה, מכשיר כמו ופוא״ם, לאמצע״ם
 במוזע המתנגזים הווים ישנם כיום כ׳ לצ״ן יש ציבוריים, בזיונים לעתים העולה

 אופי מקבל הנושא כן זומה. גישה בעלי ברופאים נתמכים אף ולפעמים לחיסונים

 לילז הצפויה והסכנה החיסון בחשיבות ההווים את לשכנע ניתן תמיז ולא עוכי

יקבלו. ולא במיזה

 או בסמים המשתמשים ילזים היא הזנחה, של עצמה, בפני ופואית קטגוויה

 ילזים בתקופתנו, להתמכנות. ועז ומזזמן אנע׳ משימוש שונות: בזרגות באלכוהול

 משובת מתון לעתים ובאלכוהול. בסמים לשימוש נחשפים צעיוים, בגילים כבו ובים,

 להשפעות וחשופים הווים, של השגחה ללא מוזנחים, שהם כן מתון ולעתים נעווים

 כמו התנהגות, של זה סוג לאתר הכלים והאחות הוופא ביז׳ שליליות. סביבתיות

 המצב את ההווים הכחשת מעבזה. בזיקות באמצעות או חיצוניים סימנים באמצעות
הזנחה. של ביטוי להוות עלולות טבעי כזבו קבלתו או

בגלל או אי-הבנה, או בורות ידיעה, חוסו בגלל להיגום יכולה רפואיות בעיות הזנחת
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 הסבו ניתן אם תתעורר לזאגה סיבת הופואית. תעזוה למימון כלכליים קש״ם

 לגוום יכול טיפול כשהיעזו או פעולה, שיתוף איו ועז״ן הטיפול נחיצות לגבי להורים

 בתחום גם התרבותיים להבזלים הסובלנות לצז הילז. אצל גזולה רפואית לבעיה

 מחובת ההווה את משחרות אינה זתית או אישית אמונה ששום לזכור, חשוב זה,

׳לזיו. של הרפואיים הצרכים למילוי הזאגה

 שירותי בתחום המקצוע לאנשי אתגר הוא ההזנחה איתור

 יותר הזנחה, לאתר יכולים ואחיות רופאים זווקא הבריאות.

 הילזים עם נפגשים הם בהן הנסיבות אחרים. מעובזים

הזנחה. של סימנים וגילוי עליהם מקפת התבוננות מאפשרים

 היעזר חום, היעזר הילז: של הוגש״ם לצרכיו התייחסות חוסו - רגשית הזנחה

 לעיני זוג בבן התעללות הילז. בכוחות אמון והבעת חיובית התייחסות איו תמיכה,

 עבריינות, למעשי עיזוז או סכזים או אלכוהול לצריכת רשות מתן או עיזוז הילז,

 חוסו או ביותו, לכן זקוק כשהוא גם נפשי טיפול קבלת לילז לאפשר סירוב

 על בפרק זה נושא פירוט )ואה הילז של הוגש׳ במצבו משמעות׳ לשינו׳ התייחסות

רגשית(. התעללות

 חינוכיות, במסגרות לתפקוזו הילז, ללימוז׳ זאגה חוסו - חינוכית הזנחה

 לפרקי החינוכית מהמסגרת הילז היעזרות הספר, בבית סזיו ביקור מאי התעלמות

 לגירויים זאגה היעזר חינוכית. במסגרת ילז בהשמת טיפול חוסו או ממושכים זמן

 היעזר פווכול״ם, בלתי חינון לצורכי התייחסות היעזר קוגניטיבית, ולהתפתחות

 אקטיבי אופי נושאת החינוכית ההזנחה לעתים וגבולות. התנהגות כללי על שמירה

 לביצוע הילז את ומנצלים החינוכית למסגרת הליכה מהילז מונעים ההווים כאשר

העבוזה. למעגל הוצאתו אף ולעתים בית עבוזות
 לא ח״ם זון מתק״כזת בה ולאווירה לסביבה הילז חשיפת - מוסרית הזנחה

 לעתים וכזומה. גניבות סרסרות, בסמים, שימוש זנות, למשל: כמו ועבו״נית, מוסרית

 לעתים בפועל. להשתתפות נזוש הוא ולעתים פסיבי באופן כזו בסביבה נמצא הילז
הוריו. של בהסכמה או ביזיעה אחרים על-יז׳ ולעתים הוריו על-יז׳ מנוצל הוא



٠ הזגתה בגין התעללות ימניل ן
ا------------------------------------------------------ —

חיצוניים סימנים

□ מוושלת. הופעה لتاً

□ מסוזו. ולא נקי לא تاً
لتاً מלוכלכים. בגזים لت

לעונה. מתאימים שאינם בגזים

ון.١חיוו

תגובה וזוסו עמומה, פנים הבעת

גופני מצב

יזוז. היגייני מצב ם

 ילזים יש ינוז. גובה יזוז, משקל تع

 מפצים הם שכן שמנים זווקא שיהיו

להזנחה. כתגובה בזלילה עצמם

ובים. פצעים ם
התייבשות. ם

 ועב. על להתלונן מובים - לקויה הזנה ם

מטופלות. בלתי ופואיות בעיות ם
חיסונים. קבלת א׳ ٥

תפוחה. בטן ם

מזולדלים. עכוזים ם

שכיוזים. חול׳ מצבי ם

 ואמצעי במכשיוים שימוש א׳ ם
 משקפיים, כמו: ופוא״ם, עזו

ועוז. שמיעה מכשיו

 באופן מטופלות לא שינ״ם ם
קיצוני.

וע. ויח מזיפים ם

הוננהגווניים מאפיינים

מזון. בקשות ם

מזון. גניבת זה ובכלל גניבות ם

שוטטות. ם

אלכוהול. לשת״ת התמכרות ם

בסמים. שימוש ם

מבוגוים. עם קשו ליצוו מתקשים ס

 עבו״נים. באיוועים מעוובות ם

 להתאבז וצון בזבו התבטאויות ם

התאבזות. ניסיונות ביצוע או

 בלימוזים. ענ״ן וחוסו אזישות ם

שפהזלה. ם
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 שמטפל מי כל עם או הטווה עם בטוח קשו ביציות מתקשים מוזנחים תינוקות

 בעוינות, מאופיין - ההווה - לילו המשמעותית הזמות עם שקשו מפני זאת בהם.

עקביות. בחוסו או באי־התייחטות בזחייה,

 בגלל גם אן אווגנית, בעיה בגלל שגשוג" "היעזו של למצב להגיע עלולים תינוקות
 את תואם שאינו בגובה בתת-משקל, מתבטא שגשוג היעזו ווגשית. פיזית הזנחה

 מהמצופה בהובה נמוכה וכללית מוטווית בהתפתחות התינוק, של הביולוג׳ גילו

הבעה. חסוות ובפנים שקועות בלח״ם לגילו,

 ובהמשן כעם, תסכול, מגלים הם בהתמוזזות, קושי יש המוזנחים השנתיים לבני

 וגשות של וביטוי הזחפים, על בשליטה קושי נמון, עצמי זימוי גם אצלם וואים
 צעצוע לחפש כמו פשוטה, בעיה לפתוו להם כשנותנים גזולה. בעוצמה שליליים

 בחיפוש ביותו נמוכה ׳ציותיות מואים הם חסומה, אליו שהגישה חפץ או שנעלם

 כשהם לווב, בקלות. מוסחת וזעתם ביותו נמוכה שלהם הויכוז ומת פתוון. אחו

 והקשוים חזש משהו אותם ללמז הסביבה מניסיון התלהבות מואים אינם הם גזלים,

וגילים. לילזים ביחס מאוז מעסים גילם בני עם שלהם

 עם בסוח ולא חוד מבולבל, קשו המוזנחים הילזים אצל בואים גזלים כשהם גם

 מתפתח לעתים אימהי. ומענה פעולה שיתוף בהשגת יעילים לא שהם למזו הם ההווה.

 ותאבז. תתוחק ההווה שזמות מתמזת בחוזה מלווה תלות׳ זפום כן עקב

 העצכו׳ והזימו׳ ואשכוים, "ועים" בוזזים, עצובים, חשים אלה שילזים מואים מחקוים

 לפעילות נוטים או פסיביים הם מוזנחים ילזים גילם, בני עם בקשוים נמון. שלהם

גילם. בני יזי על לעתים נזחים הם ולכן יתו,
 הם וצו״ם. ולא אהובים לא מיותוים, שהם תחושה אצלם פיתחה חוו שהם ההזנחה

 הם וכן הזזיות, של בסיס על קשוים ביציות ניסיון חסוי הם אן לביטחון, כמהים

וזחו״ם. בוזזים מסופקים, בלתי ושוב שוב עצמם למצוא עלולים
 חלקם מהמציאות. וגשית להתנתק מוזנחים לילזים גוום המתמשכת ההזנחה כאב

 הקשות חוויותיהם את מחזש" לעצמם ל״אוגן מנסים הם שבו הזמיון לעולם בווחים

ביותו, קשה מהזנחה שסבלה ולזה למשל, מנחמים. אלטונטיב״ם סיפווים יזי על



 לה ומעניקה אותה מפנקת למעון, קבועות לעתים שמגיעה אם על סיפונ בנתה
לחלוטין. מהילזה האם התנתקה במציאות לווב. מתנות

 לגבי אזישות מגלים הם נמוכה, מוטיבציה נבים מוזנחים לילנים יש לימונית, מבחינה

 מגלים אלה ולנים יוזמה. או מעונבות חסני הם נבים ובמקנים חזשים למינה נושאי

אחנים. ולנים לעומת במונה נבה תלות

 פיקוח באיו הספג מבית הנבה נעננים הם התנהגות. בעיות יש נבים מוזנחים לילזים

החונים. של הולם

 ואחוז זנות, בטכזים, שימוש ולפשיעה, לעבנ״נות נט״ה יש מוזנחים מתבגוים אצל
התאבנות. ניסיונות של גבוה

 גם גבולית, שכלית בנמה קנובות לעתים להינאות יכולים הגילים מכל מוזנחים ולנים
כן. הנבנ איו בפועל אם

 בני אצל ביטוי לכלל לבוא ועלולים והמונים קשים הם האנון בטווח ההזנחה נזקי

 לתופעה ולהופכה התופעה את להנציח ובכן בילזותם, שהוזנחו אנשים של הבא הזונ
בין־זונית.

ئ



להזנחה גורמיםا٠ ■ ط
בהורה הקשורים גורמים

 יוזם או יציב לא בית הזנחה, של איש׳ עבו יש ׳לזיהם את המזניחים ובים להווים

 יציב בלתי באופן שלהם הנישואין יחם׳ את בונים הם הקוובה. בסביבתם עוינות של
הוויהם. עם שחוו היחסים זפוס את ׳לזיהם עם משחזוים ולמעשה,

 שכן ההווות, איכות של זומיננט׳ מוכיב היא ההווה של שאישיותו מניחים חוקוים

 הקשו איכות על לח״ם, השותף בחיות על גם ישפיעו היחיז של הפנימיים משאביו

 של הנפשית יציבותם לקבל. יכול הוא שאותה החבותית התמיכה כ׳יזת ועל אתו

 לו ה״תה ולא בילזותו, קשה וגשי בחסן ההווה לקה אם מכועת. תכונה היא ההווים

 לשפו הזזמנות לו ה״תה שלא או הקוובה, בסביבתו ובטוח טוב קשו לקשוו הזזמנות
 זמויות ידי )על המשפחה למסגות מחוץ האלה החוויות כלפי הקשות תחושותיו את

 חוויה יזי על או אכפתיות שגילה שכן או מזוין מורה, גננת, כמו: תומכות, אחוות

 כן ועקבי. וציף בטוח, חם, קשו לילזיו להעניק להתקשות עלול הוא מתקנת(, טיפולית

 הלאה. וכן שלישי ובזוו שני בזוו המשפחה בתון הזנחה של חוזו זפוס נוצו

משותפים: אפיונים כמה יש ׳לזיהן את המזניחות ובות לאימהות

שלהן. הזחפים על בשליטה קושי ם

לאזישות. נט״ה □

לזיכאון. נט״ה □
גבולי. פיגוו או פיגוו של בעיות יש לעתים ם
 )אובזן פסיכוזה עם נפש מחלת אף ולעתים קשות, אישיות הפועות של בעיות ם

המציאות(. עם הקשב

לאלכוהול. או לסמים התמכוות ם

וגשית. בשלות חוסו □
 טווח אווכת וגשית בהשקעה קושי או האחו של צוכיו בהכות קושי ם

זוגן. ובבני בילזיהן
 להבין הנחוצה הגכ׳ישות להן איו כלומו, מילזיהם מציאותיות בלתי ציפיות ם

הביולוגי. לגילם מותאמות להיות צויכות מילזים שציפיות
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 בצז האישיות, !בשאיפותיהם שלהם בקו״וה בעצמם, בלעז׳ באופן שעסוקים הווים

 יש, שלילזים אף ׳לזיהם. להזנחת לגוום עלולים כהווים, הוגשית השקעתם זלות

 הילז המשפחה, של כלכלית וווחה עקב נאותה או מושקעת פיזית סביבה לכאווה,

 או בצוכיו אמיתית התעניינות וללא השגחה ללא ובות, שעות לבזו ונמצא עזוב למעשה

 עליו. ושומו בסביבה שנמצא זמין מבוגו באיו לסכנות נחשף הוא זה במצב בוגשותיו.

 גישות אימוץ של או איזיאולוגית חשיבה של תוצאה גם להיות יכולה הזנחה

 מתן או קיצוני ליברליזם הוא לכן ביטוי כלכלי. למצב קשו בלי קיצוניות חינוכיות

 העבות )למשל, גילו מבחינת לכן כשיו שאינו לילז מוגבלים בלתי ועצמאות חופש

 מהבית יציאה זמני על האחויות העבות הילז, אל הארוחות הכנת על האחויות

הבית(. אל וחזוה

 אינו ההווה קיצונית. איזיאולוגיה או זתית אמונה בשל גם להתפתח יכולה הזנחה

 מתון ניתוח( )לובות ופוא׳ טיפול כל או תוופות חיסונים, לקבל לילזיו מאפשו

 לסכן יכולה כזאת הזנחה בעית".1כ "לא התעובות השוללת איזיאולוגיה או אמונה

 פשוט לטיפול שניתנות מחלות בעקבות גם מוות עז קשים ופוא״ם בסיבוכים ילזים

 של עקרונית הסכמה א׳ בגין ויאות מולקת נפטו שילז לאחוונה, וק קוה, כן ויעיל.

(.2000 )קוצ׳יק-לביא, ופוא׳ טיפול לקבל ההווים

בילד הקשורים גורמים

 הזנחה. להיווצוות הגוומים ילזים של כואפ״נים חז-משמע׳ באופן לזהות קשה

 ׳ותו גבוה בסיכון נמצאים התנהגות קש" עם או נכויות עם שילזים הטוענים יש
 התנהגותיות תופעות לפתח עלולים הילזים ההזנחה שבגלל בווו כיום להזנחה.

 גיוו״ם מעט מספקות מזניחות אימהות לזוגמה, הק״מת. ההזנחה את ׳גביוו שאף

 מואה בתגובה התינוק שלהם. מעטים לאיתותים מגיבות והן התינוקות לילזיהן

 של אי-הת״חםותה גזלה וכן אזישות מגלה הוא לסביבה, מעטה התייחסות

 שלא מביא, "חויג" ילז עצמו. את המזין קסמים" ב״מעגל להבחין ניתן אליו. האם

 חלילה חוזו וכן נזחה הוא בגינן הזפוסים את מחזקת הזח״ה לזח״תו, באשמתו,
(.2000 )קוצ׳יק-לביא,



במשפחה הקשורים גורמים

 בהן משפחות, להזנחה. הסיכוי על מאוז משפיע המשפחתית המעוכת מצב

 היום, שעות במו־בית כן עקב ונעזוים מקצועית קו״וה בפיתוח שקועים ההווים

 בבית, העבוזה את ממשיכים שהם או תשושים שהם או הביתה מגיעים וכאשו

 הילזים את "קונים" ההווים בהן משפחות, ה״מפויעים". הילזים את להזניח עלולים

 במלחמת השקועות משפחות ׳לזיהם. עם להיות נפשית מתפנים לא אן במתנות,

 בין וסכסוכים מויבות הווה, של נכות או חול׳ קשה, כלכלי מצב בגין הישוזות

 באים מוזנחים ילזים ׳לזיהם. עם להיות נפש כוחות להן נשאוים ולא יש ההווים,
 קטנה הכנסה קוובות, לעתים משמעו, אב היעזו חז-הוויות. ממשפחות גם

 האם, כלל בז־ון ההווה, כאשו הילזים צווכי למילוי זמינים משאבים ופחות ׳ותו

 כל ללא עצמה, בכוחות למלא צויכה היא אותם הובים התפקיזים ביו "נקועת"

ק״ם. שאינו זוג מבן סיוע
 בהתנהגות עקביות וחוסו וציפות חוסו נמצאו מוזנחים, הילזים בהן במשפחות

 או לילז משמעת הוגל׳ הקנ״ת כמו חינוכיות, יוזמות כשננקטות גם לילזיהם. ההווים

 שלהם. המסו נקלט כמה עז בודקים או עוקבים ההווים איו אחוים, הוגלים הקנ״ת

 עצמו מעשה אותו על מוחלט התייחסות בחוסו או חויף בעונש להגיב עלול ההווה

 הוויו של תגובתם אופן את לצפות או לנבא דון לילן איו וכן שונות, זמן בנקוזות

(.2000 )קוצ׳יק-לביא,

בסביבה הקשורים גורמים

חברתית תמיבה רשת היעדר
 מעוכת משמשים הוחבה בקהילה גוומים או מכוים שכנים, המווחבת, המשפחה

 קש" עם להתמוזז למשפחה עוזות מהסביבה זו תמיכה ובות. למשפחות תמיכה
 ועזוה תמיכה להווים חסוות ׳לזיהן את המזניחות במשפחות כ׳ נמצא היום-יום.

 מכוים, עם או משפחותיהם בני עם קשוים המזניחים להווים יש כאשו גם כאלה.

 ואפילו תכופים להיות יכולים הקשוים תומכים. קשוים אינם אלה שקשוים חשים הם
 גזולה ביקוות למנת זוכים אף ההווים קוובות, לעתים תומכים. לא אן אינטנסיביים,

לה. זקוקים שהם והאהזה התמיכה במקום התנהגותם על
מעט נמצא אנו נמוכה. בקהילה תומכים משאבים של זמינותם ובים במקוים
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 הגן של המשחקים במגוש או השכונתי במתנ״ם ׳לזיהן את המזניחות משפחות

מבוזזות. והן מהמשפחות מתוחקים או מתנכוים השכנים הציבוו׳.

ואבטלה עוני
 ופסיכולוגיים, כלכליים קש״ם היוצוים ואבטלה עוני להיות יכולים אחנים לחץ גונמי

 ٢הלח מצוקותיה. עם להתמוזנ הכושפחה של היכולות את המחלישים לחול׳ ונט״ה

 לטפל על-מנת נפש״ם משאבים להונים איו שבו מצב ׳וצוים האובייקטיביים והקשיים

ועזוב. כ׳וזנח אותו משאיבים והם בילז

עבריינית סביבה
 את מנפים וסמים זנות ובויונות, אלימות של תופעות קיום עבב״נית, סביבה כ׳ נמצא

 מציאות את לשנות בכוחם אמונה ולאי פטליסטית לגישה אותם מביאים ההונים, יזי

 מהמצב. להיחלץ בסיכו״הם ופוגעים ׳לזיהם את מזניחים הם כוכן כתוצאה ח״הם.

 הסיכוי את ומגביוים האונות איו תחושת את מחמינים כושלים היחלצות ניסיונות

הבאים. בזונות גם המצב להנצחת

הזנחה שי מוטעים רשמים

 היוצוים גוומים כמה שקיימים טוענים ההזנחה בתחום העוסקים ובים מקצוע אנשי
 לבזוק יש זה נושם המצב. הוא כן שלא למוות הזנחה של נושם המתבונן בעיני

 של בע״ת׳ נקוזת׳ ממצב או סביבתיים, מגוומים מושפע שהוא משום היטב
המשפחה.

 אותם לבטל ולזעת אצלנו, להיווצו שיכולים המוטעים לושמים מוזעים להיות עלינו

בהזנחה. מזובו באמת בהם מקוים אותם את ולאתו להצליח כז׳

עוני
 העובזה בפועל, הזנחה. של סוג קשה עוני של מסוימים במקוים לואות נט״ה ק״מת

 זואגות העניות המשפחות ווב הזנחה. על להעיז כז׳ בה איו אמצעים וזל עני שמישהו

 נק״ם אן מוופטים בגזים ללבוש יכול ילז ׳לזיהם. של והוגש״ם הפיזיים לצוכיהם

 או אחיו הוויו, עם טוב מתקשו מאושו, נואה הוא אן מה, במיזת נק״ם לא אף או

תקין. באופן ומתפתח חבויו
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תאונות
 שלא בטענו, ההווים, של בהזנחה טזווחות ילזים מעוובים שבהן ובות תאונות

 אחוות. בפציעות גם אן כוויות, של בתאונות נפוץ הזבו ׳לזיהם. על בואו׳ השגיחו

 בטיחות בעיות ויש סביוה בהשגחה כשהם גם ונחבלים נפצעים ילזים לצעונו,
בית. בכל כמעט

פיזיות בעיות
 עקיצות של חויג ביבו׳ כמו: להזנחה, קוובות לעתים הנחשבות שכיחות בעיות יש

 המקצוע אנשי חיתולים. תפוחת כמו שונות, עוו ותפוחות חויפה כינמת יתושים,

 את מנעו ולא לטיפול ׳ותו מוקזם הילז את הביאו לא כ׳ הזנחה להווים מייחסים

 פיושו שלא או הפגיעה את למנוע אין ׳זעו לא ההווים כ׳ מתבוו לעתים הבעיה.
לטיפול. פנו לא ולכן נכון, אותה

במשפחה שינויים
 פגיעות ׳ותו יש למשל, על״ה בעקבות במשפחה, ושינוי מעבו של שונים במצבים

 בזאגות עסוקים ההווים הזנחה: של מאפיינים או הזנחה להתפתח ועלולים בכושפחה

 מספיק פנו״ם הם ואיו החושה, באוץ שוושים ולהכות להיקלט מהיו ובניסיון פונסה

 באופן אווכות שעות במשן לעצמם לזאוג מהילדים מצפים שהם או לילזים, לזאוג

 שנוצו למצב ההווים מוזעות בהסבת ז׳ ולעתים זמני, זה מצב לגילם. מותאם שאינו

 צהוון או )מועזונית במשפחה התומכות מסגוות על משותפת במחשבה לצוון או
לולזים(

תרבות הבדלי
 בזבו וזוים שונים מושגים עמה מביאה אחות תובותית מסביבו, שבאו, משפחה

 הקולטת החבוה שבעיני מושגים תלוי, ובלתי עצמאי להיות מילז לצפות ניתן שבו הגיל

 שיש המושגים מהם ולבזוק לבהו מקום תמיז יש בהזנחה. וגובלים חויגים נחשבים

 וואים אין ולשמוע לשוחח אלא ולהאשים, למהו לא הווות, של בנושא למשפחה
לכם. הזבוים נואים אין להם ולהציג הזבוים, את ההווים

המשפחתי התא מצב
 חז־הווית. משפחה של מצבה הוא הזנחה של כווטעה וושם ליצוו העלול אופייני מצב

עובזת שו,יא או כוהבית אווכות שעות ונעדות ילזיה עם לבז החיה אם של במקוה
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 גם היא התגושה, שהיא מספיק "שלא כן על אותה מלשפוט להיזהו יש במשמוות,

 כלכלי נוסף, עול ויש תמיכה ליותו זקוקה היא הגיוושין בגלל זווקא לווב, בבית". לא

 תביא בהכות לא החומוית הולות - עניות משפחות לגבי גם כן כתפיה. על ווגש׳,

הילזים. של להזנחה גם

 הנושם את לבסס כז׳ ח״ם ובסגנון ח״ם בומת הבזלים בחשבון להביא אפוא יש

 חז־ בבעיה מזובו האם לבזוק מומלץ החבנתית. מהנוומה סט״ה ק״מת שאכן

 ולהתנהגותו הילד של והנפשי הפיזי למצבו בעיקו לב ולשים מתמשכת או פעמית

בסוגיות כמו למצבו. ביותו חשובה עזות שהם בסביבתו, וילזים מבוגוים ועם אתכם

)קוציק- יחז סימנים מכמה אלא שנ״ם, או אחז מסימן הוושם את לבסס איו אחוות,

(.2000 לביא,

לסיכום
 התעללות צורת מכל ׳ותו בילזים, ביותו השכיחה הפגיעה היא ההזנחה

ילזים כומנה ונפגעים החבותיות השכבות בכל מתוחשת היא אחנת.

הגילים. בכל

 בסיסיים פיז״ם צנכים באי-סיפוק פיזי, במחזל להתבטא יכולה הזנחה

 גם הילז, של הבסיסיים הוגש״ם לצוכים באי-היענות וגשי, ובמחזל
. כלכלית כובוםסות בכ׳שפחות

 בטווח קשים ונזקיה אחת ובעונה בעת ווגשית פיזית להיות יכולה הזנחה

 ובליקו״ם במוות הקשים, במקוים מתבטאים, הם האוון. ובטווח הקצו
המוזנחים. הילזים של והוגשית השכלית הפיזית, בהתפתחותם חמונים

 הנופא אלה. ׳לנים באיתונ ביותו נכבז תפקיז הבויאות מעוכת לאנשי

 החיצוניים, לסממנים עזים והם במופאה הילז את פוגשים והאחות

 ההיסטוויה את מכינים גם הם וכזוכ׳ה. חיצוני מנאה ניקיון, לבוש, ככזו:

 הושומים גופניות פגיעות וכן אשפוזים מחלות, הילז: של הופואית

 כזזובו כותי לזעת כז׳ זיה וגישה שלהם האבחון יכולת הופוא׳. בתיק

 בגין כזוזנח הילז מתי הזנחה. בגין חולה בילז מזובו ומתי חולה בילז

 והכוונה הזוכה לשכזה. הזנחה זו ומתי ההווים של יזע וחוסו בווות
 הווים מזז. להוות הם אף עשו״ם האחות או הוופא של מוקזמים

 כזתחזקת. ההזנחה קביעת הקוזמת, בהתנהגותם וכזכושיכים שהוזוכו

 טובים הווים הם הילז, אל יחסם את מכן כתוצאה ושינו שהוזוכו הווים

כזקצועית. סמכות המייצגות מזמויות אותו וקיבלו לסיוע שנזקקו
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ת١רגט ת1לל1ו1הי

הגזרות

הרגשית ההתעלות תאפייני

התופעה שכיחות

רגשית להתעבות זיהוי סיתזי

הוגשית ההתעלות ןי7נז

 רגשית להתעבות הגורתים

סיכום



 בשל אופי" כ"רצח נתפסת והיא הילז של הנפש בה" פגיעה היא נגשית התעללות

היל, של הוגש׳ קיומו את השוללת הפגיעה מהות

.(Garbarino. Guttmann & Seeley, 1987)

הגדרה
 יכולתו את ההווסת הילז כלפי מתמשכת שלילית התנהגות

 איש״ם בהקשוים כשווה לפעול או וגשית מסוגלות לפתס

(.2001 ובן־אויה, )אפות-גוט וחבות״ם

וזזיופית הגדרה
 מעוותת, אשו ההווה, של והוזרת שיטתית הוסנית התנהגות

 והעוכה זהות תחושת של חיובית התפתחות הווסת או חוסמת,

 של האינטלקטואליים ו/או הוגש״ם בתפקווים ומחבלת עצמית,
 Garbarino), ובעתיז בהווה איש״ם ביו קשוים ליצוו ובסיכו״ו הילז

1987 ,Guttmann & Seeley.)

 התפתחותו על גם מכועת השפעה לה להיות שעלולה פגיעה היא רגשית התעללות

הבויאות. אנשי של מעניינם הוא איתווה כן, ועל הילד של הפיזית

 הוגשית בהתפתחותו הילז, של הזהות בתחושת מחבלת הוגשית ההתעללות

ובעתיז. בהווה סביבתו עם תקינים קשוים ליצוו וביכולתו
 המטושטש הגבול הוא אחז מוכז׳ קושי לאיתוו. וקשה להגזוה קשה וגשית התעללות

 התעללות. הנחשבת התנהגות לביו למקובלת נחשבת שעז״ן הונית התנהגות ביו

 בלי פוגעים ההווים שבהם מקוים ישנם ביותו, התקינה בהווות וגם הורות, בכל

 הפגיעה וגשית, התעללות יש שבהן במשפחות ׳לזיהם. של בוגשותיהם משים

 כלפי מתוחשת וגשית התעללות לילז. ממש של נזקים ומסבה חזקה היא הוגשית

ופעוטות. תינוקות כלפי גם ובה ובמיזה ילזים כלפי נועו, בני



mun nMunnn ׳'!׳axil

 התנהגות סוגי שמונה המקצועית הספנות מתון מנכזים (,2000) וויצמן כהן פינצי,

נגשית: התעללות של התנהגות המאפיינים הונ״ם

התעלמות ו,*ו דחייה
 הווית גישה מהמשפחה; החוצה" "נזחף שהוא לחוש לילז הגונמת הונית התנהגות

 קנבה ליצוו הילז של הניסיון בניכוי ממנו, בהתנתקות המתבטאת הילז אל עוינת

ממעשיו. מתכננת ובהסתייגות

הילד ערך הפחתת
 הילנ אצל ובונה והשפלות עלבונות או לעג, הנסנית, ביקונת על־יני כנתנחשת

 העמנתו לכלול יכולה הילז כלפי נו התנהגות כישנון; או ענן חסנ הוא כ׳ תחושה

 השפלתו כנובחן, בלתי באופן ממעשיו נצון שביעות חוםנ קשה, ביקונתיות בכנבוכה,

 בניאות בעיות עם נבון נענ לנוגמה, והגיוני. סבינ לא באופן להתנהג כנכננו ננישה או

 הספונט. בתחום בולטים כישנונות המגלים אחים ושלושה, הונים שבמשפחתו קשות,

 אותו ביקנ ובעיקנ מבנים, גנאי בשמות אותו שכינה אביו יני על קשות ננחה הנענ

הנשיות". "התגלמות שהוא כך על

הפחדה
 לטבאומטינציה הגונכנים נטישה או פסיכולוגית או פינית לפגיעה והפחזות איוכנים על־יני

 הגונכנים ולחץ איום של אווינה ויוצג מילולית באליכנות משתמש ההונה הילנ; של

 בגינוש בנה על הכנא״כנת אם לנוגמה, עוין. כמקום העולם תכוונת את לבנות לילנ

 להסתגנותו גונמת נו הפחנה וצונה. את שנוגז באופן מתנהג הילז כאשג מהבית

ובסביבתו. בעצכנו אמון לתת שלו ביכולת ולפגיעה עצכנו בתון להתכנסותו הילנ, של

בידוד
 ממהלן הילנ את מנתק המבוגג למשפחה', מחוץ חבנת״ם קשנים של מניעה על־יז׳
 גונם ההונה בכן. לו מפניע או חבנת״ם קשנים ליצוג ממנו ומונע הנגיל, הח״ם

ההונה אהובות. מנכ״יות שלו ובוטה שנינות׳ ולניתוק כ׳הילנ, חופש לשלילת למעשה

»________________________



 חבות״ם, קשרים לקיים הילז על איסוו באמצעות כמו שונות, בז־וכים זאת עושה

 נוספות ובזנכים שליליות כוונות יש לסביבה כי האומנים מסנים העבנת באמצעות

 כזי עז במשפחותיהם המבוננים ילנים יש הילנ. אצל וניכונ בינונ תחושת היוצנות

אחיהם. עם אפילו תקין קשנ לקשונ כזתקשים שהם כן

הדחה או השחתה
 ככזו בחבנה, כזקובלים שאינם התנהגות כללי העבנת (.mis-socializing) חבנתי עיוות

 חבנתית אנטי עבנ״נית, התנהגות התפתחות על משפיע ההונה עבויינית; התנהגות

 הכזעוננ הווה למשל, הנוומלית. החבותית התפתחותו את בכן וכ׳שבש ילנו, של

 או ומוצהו גלוי באופן להיעשות יכולה ההווה של כזאת הזחה סם. לצוון ולזו אונ

הילז. של שלילית מהתנהגות התעלמות ככזו סמוי, באופן אף

רגשי ניצול*
 אשם הילז לכזשל, כמו, ההונ״ם. הצוכים סיפוק לשם אשם לוגשי הילז תיעול

 מהילז מונעת כזו נגשית סחיטה בקולו. שומע לא או לו עוזו אינו כי ההווה במחלת

גילו. בני כזשימות עם להתמוזזות להתפנות

מהותית גרייה מניעת
 או הנגשית התפתחותו את כזעכב אשו ווגשית אינטלקטואלית גנייה היעזו

 כמו להתפתחותו, חיוניים גיוויים מהילו כזונע המבוגנ הילז; של האינטלקטואלית

 מתעניין אינו הוא קשו. עכזו ליצוו הילז של לצונן נענה ואינו שיחה, ואפילו משחק

לו. מעביו שהילז לכזסוים עו ואינו ובצוכיו בעולמו בילז,

עקבית ביתי הורות
 עליו. לסמון אפשו ואי עקבית אינה ההווה תמיכת זו-עוכיות. או מנוגנות זוישות

 תחושת לעצכ׳ו לבסס כזתקשה והוא משפחתית, יציבות הוגשת מהילז נמנעת בכן

בעולכזו. וחוקיות אנגון

נוספים: אפיונים שלושה להוסיף מוצע זו לושימה

 כזזובנ למשל, תינוק, של במקוה התינוק. או הילז הנעו, מצונכי - התעלמות

 קשו או עין קשו יציות ללא ביניים(, )החזקה מגע ללא אווכים זמן לפוקי בהשאותו

 פיזית כשמבחינה גם להתוחש שיכולה הזנחה של צווה למעשה זו שמיעה. של
כזסופקים. הילז צווכי וביגוז( מזון )למשל,

 ?וו



 או מילולית ההווים, ביו קשה לאלימות העזים ילזים - במשפחה לאלימות עזות

 כלפי ישיו באופן מופנית אינה האלימות קשה. נפשית פגיעה הם גם נפגעים פיזית,

 מעשיו, על שליטו, מאבז מהוויו אחז את וואה כשהוא ממנה נפגע הוא אן הילז,

 הקווב, שהעולם הילז תחושת מאחיו. אחז נגז או האחו ההווה נגז באלימות ופועל

 העולם את להכיו ולצאת להתפתח אפשו שממנו בטוח מקום הוא משפחתו, קו׳,

 כאשו זוג, בני ביו אלימות במצבי ׳ותו חמווה הפגיעה מתעועות. לבית, שמחדן

 הילז אצל נוצו כן ההווי. במאבק שלהם" "לצז הילזים את לג״ם מנסים ההווים

 אחז מצז קשה לעוינות נחשף והוא מתעועו ביטחונו נאמנות, של קשה קונפליקט

יחד. גם משניהם אף ולעתים ההווים
 השתלטות ק״מת וגשית. התעללות של נוספת צווה היא - קיצונית יתר הגנת

 לו שאין תחושה אצלו היוצו זבו לח״ו, עצומה וחזיוה הילז של עולמו על מוחלטת

עצמו. בכוחות העולם עם להתמוזז סיכוי שום

התופעה שכיחות

 וגשית התעללות שחוו כילזים שהוגזוו ילזים 5,628 על זווח 2002 שנת במהלן

 שהופנו הילזים מכלל 0/19.2٥כ־ מהווה זה אומזן הסעז. פקיז׳ של בטיפולם ונמצאו

 (.2003 סטטיסטי, שנתון בישואל, )ילזים שהיא כל פגיעה בגין הסעז פקיז׳ אל

 מתגלים שנה כל כ׳ עולה (Hart & Brassard 987) באוצות־הבוית שפווסמו מנתונים

וגשית. התעללות שעברו ילזים של מקוים 200,000כ־

רגשית להתעללות זיהוי סימני

קליניים ונזר סימני
ובזיבוו. בתקשוות הפועות ם

לשונית. בהתפתחות ליקויים ٥

מוטווית. בהתפתחות ליקויים □

פסיכוסומטיות. ומחלות בויאות בעיות □
סיכונים, לוקח לא להצליח, ביכולתו מאמין לא בעצמו, בטוח )לא נמון עצמי זימו׳ ם

בהתנהגות(. פסיבי
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התנהגותיים עזר סימני
. אכילה בעיות

עצמית. הכאה כולל הומנית התנהגות

גניבות.

היממריה. - קיצוניות תגובות

בשינה. הפועות

נשיכות.

כפ״תירנ. התנהגות
חרזה. וביטוי׳ פחדים

היפוכותויה.

התאבזות. ניסיונות

הגיל. על־פ׳ וגשית בהתפתחות עיכובים

חבות׳. ביזוז

לקוי. גוף זימו׳

מוזרים. דמיונות
הוטבה.

התלכלכות.
בלימוזים. בעיות

מבוגוים. ועם גילו בני עט וביחסים בתקשוות בעיות
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כילי א.

 מנוחה, חסו חוז, כ׳ופוחז, כווני באופן להיות לילז גוומת הוגשית ההתעללות

 בהצלחה להתמוזז יכולתו חמוו באופן נפגעת וכן מאוים; חש חבותית, נסוג מזוכא,

לגילו. תואמות התפתחותיות משימות עם
 של והפיזית הקוגניטיבית הוגשית, בהתפתחותו לפגיעה גוומת וגשית התעללות

 ולחבוה למשפחתו שלו ההשתייכות ובתחושת העצמית בהעוכתו פוגעת היא הילז.

 הם מאושו כמבוגו לתפקז וגשית מהתעללות שנפגע ילז של סיכוייו הוחבה.
 בלבול ׳וצות היא הילד. של החשיבה יכולת על גם השפעה להתעללות ביותו. נמוכים

 ההתעללות מעשי נפגעת. לתוצאה סיבה ביו לקשו והיכולת המציאות של ועיוות

 ניתנים אינם ולכן הילז, להתנהגות בהכוח קשווים ואינם בשויוותיות מאופיינים

זה. לבלבול כמובן, התוום, זבו לניבוי,

 במיוחז חמווה התופעה שגשוג. היעזו הוא הקשים הנזקים אחז - פיזיים נזקים

 בקשו שלילי מעגל להם שיש ילזים אצל או נפשית, מהזנחה שסובלים תינוקות אצל

 או מפוחזים עצובים, נואים אלה ילזים ושינה. אכילה כמו בנושאים, ההווה עם

 לגילם. יחסית ונמוכים וזים הם סביבתם. עם קשו ׳וצוים ואינם פסיבים מנותקים,

 פיזית, הזנחה ובשל אווגניות-התפתחותיות בעיות בשל התופעה מתוחשת לעתים

 וכן לבעיה הוגש׳ מהוקע להתעלם נט״ה יש בלבז. וגשית היא הסיבה לעתים אן

 התופעה התפתחות של הקויט״ם בשלבים להתערבות הזקוקים וההווים הילזים

לקבלה. זוכים אינם
 בהתפתחות קש״ם למיזה, ובעיות למיזה ליקו" ניכוים - קוגניטיביים נזקים

מאוז. מצומצם להיות יכול המילים ואוצב שפה, ובוכישת הזיבוו

 בעון להכיו ויכולתו הילז של העצמי הביטחון לעועוו גוומים - וגשיים נזקים

 או מיותר, "וע, הוא כ׳ ההווים מסו׳ את התפתחותו במהלן מפנים הילז עצמו;
 להגיב מהילז נמנע התוקפן. בהווה מלאה תלות הילז אצל נוצות בזמן בו כישלון".

 לשתוק לומז שהילז ככל מצוקתו. את להחניק ועליו בעצב או ההווה כלפי בכעס

את יתרתו אשו והחוזה, הכאב את להזחיק ׳ותו גבוהה בסכנה הוא כן ׳ותו,

٠



 בכז׳ להרגיש, לא מנסה הזהו׳ או המושפל, הילז המתפתחת. באישיותו אותותיהם

 בחוויית ספוגה הילז של עולמו תפיסת המכאיב. הפנימי הקונפליקט עם להתמוזז לא

 במקוים אשז המבקז, או המשפיל, הזוחה, הקשה, ההונה מול שלו האונים חוסנ

 בבגנותם. גם הילזים את שמלווה נלמז, אונים חוםנ של לתפיסה כוובילה ובים

 של והכישלון המיותוות תחושת הזח״ה, המתמזת, החוזה הווית, באהבה החסן

 הפסיכולוגי המעון ולחולשת עצמית, אהבה להיעזו הילז את יובילו העצמי, העון

 וניסיונות מחשבות עצמי, הוס של להתנהגות לגוום עלולים אלו כל האגו. של

 תת תקווה תון ההווים, משאלות אחו׳ ממלא הילז פוזוקסל׳ באווח אובזנ״ם.

(.2000 ושות', )פינצי במותו לפחות אוהז, ליחס יזכה שבכן הכותית

 ואף חפציהם בהשחתת ביסו״ה את למצוא עשויה הנמוכה, העצמית ההערכה

 ולתאונות לפציעות מועזים אלו ׳לזים קוובות לעתים עצמית. בפגיעה כאמוו,

 יהיו כאשו גם עליהם ישפיע להצליח ביכולתם הנמון העצמי האמון כביכול. מקויות

 ולחוםו לאזישות גוומת להצלחה כלים היעזו או היכולת חוסו תחושת מבוגוים.

ומוטיבציה. הישגיות

 וע" "אני של העצמית לתפיסה ביטוי עוז היא הילז את המציפה אש□ תחושת

 שכועסים אשם אני קשות, למילים וואו׳ נזק גוום )"אני ההתעללות בגלל שהופנמה

 מהתעללות שסבלו וכובוגוים ילזים אצל יש כן, על נוסף ממני"(. מתעלמים או עלי
 את המלווה אונים חוסו תחושת ולחוזות. שקט לחוסו ובים ביטויים גם רגשית

התאבזות. לניסיונות ואף לזיכאון להביא עלולה הנפשית התעללות

 הוגלים להתפתח עלולים וכים וילזים תינוקות ילזים, אצל - התנהגותי׳□ נזקים
 על החוזוות בעיטות או נשיכות מונוטוני, באופן הגוף נענוע בקיו, הואש זפיקת של

עצמן.

 על להשפלה או לביקוות הציפייה - עש״ה מכל קיצונית הימנעות גם לואות ניתן

 הפעולה מוחב את שמצמצם באופן מופנמת ההווה, את מספק שאינו מעשה כל

 כפייתיות, הן: אחוות אופייניות התנהגויות להיות. עתיז שהוא המבוגו ושל הילז של

 לא במקומות צרכים עש״ת של בעיות מזון, אגיות מזון, גניבת ממחלות, ,חשש פוביות

 )ונזליזם(. הזולת של ווכוש איש׳ וכוש להוס נט״ה וכן צואה, מויחת או מתאימים

 בסמים. לשימוש וכן לזנות היזוזוות מהבית, בויחה ניסיונות יש מתבגוים אצל

 באלימות להתבטא היכולים נשלטים בלתי זעם התקפי של התנהגויות גם אופייניות
ופיזית מילולית

 קיצונית בחשזנות מאופיין אנשים עם הקשו - הבין-אישיים לקשרים נזקי□

זוים וכלפי קוובים כלפי אלימות של בביטויים לעתים המלווים בסביבה, אמון ובחוסו
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 זוים לאנשים לפנות בנטייה המתבטא זבו זו, לביו מכו ביו להבחין יכולת בחוטו או

הימים. משכבו מכוים הם כאילו

 שלא הילז אחוים. אנשים של לסבלם אמפתיה להוגיש קושי הוא לנזק נוסף ביטוי

 מסוגל אינו ההתעללות, בשל הקשות ותחושותיו כאבו את להכיו או לבטא יכול היה

 במיוווז חויף נזק זהו אחוים. אצל ביטוי ליז׳ באות כשהן אלה תחושות מכיו לא או

 הוא ולמעשה שלו, ולזין כלפי אמפתיה להפגין יכול ואינו להווה הופן הילז כאשו

הוויו. בבית ק״ם שהיה המתעלל הזפוס את ׳לזיו עם לשחזו עלול

 המתעלל יחם׳ את אנשים עם ביחסים לשחזו מתמשכת נט״ה יש כן, על נוסף

 במעוכות עצכזם למצוא עלולים בילזותם וגשית מהתעללות שסבלו ילזים והקוובן.

בבגוותם. זומות יחסים

 בתוצאה "הורה-ייד" ליחסי הנגרמות הסכנות ב.
רגשית מהתעללות

 המחויבת הווית זמות עם משמעות׳ קשו אותו כשמלווה גזל התינוק - ביבקות

 לא שפה היא החיצוני העולם ועם ההווה עם מתקשו הוא שזוכה שפתו, אליו.

ומבטים. גוף תנוחות תנועות, בכי, של שפה סימנים, של שפה מילולית,

 תלות ואינטימי, קווב קשו לאפשר צוין המטפל ההווה התינוק, שפת את להביו כז׳

 של הסימנים שפת את להביו היכולת לו שתהיה צוין הוא וכן בו, התינוק של ובה

והמסביוות. המפושות המילים בלי ׳לזו

 זאת לעשות שלו היכולת אותם. ולפענח התינוק של המסוים את להביו צוין ההווה

 בעלת בסביבה גזל הוא אם מטפלות. זמויות עם כתינוק שלו בהתנסויות קשווה

 שליליות להיות עלולות שלו ההתנסויות אזי אמפתית, לא בסביבה או מעטים גיוו״ם

 תינוק לזוגמה, לקוי. להיות עלול שלו הילז לשפת "תן שהוא התוגום מכאיבות. או

מנוחה". וחסו מפויע "הוא כמו תגובה, או פיענוח יקבל וסקון חקון

 התינוק של וההזזקקות התלות את לואות יכול כילז, קופח שהוא שמוגיש הווה

 עושה "הוא התינוק: נגז תוקפניות להיות יכולות ההווה תגובות כאן גם שלו. כניצול

 אלה תגובות היז״ם". על ווצה הוא אז זווקא ע״פים, כשאנו פעם "בכל נגז׳", זה את

לו. זקוק שהתינוק למה גמוו בניגוז עומזות
 לכלל הבאה ילזם את ההווים בזח״ת בעיקו מתאפיינת וגשית התעללות זה בגיל

לצוכיו. וגישות וחוסו הווית זמינות חוסו הילז, כזצווכ׳ בהתעלמות ביטוי
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 שלא משפחות ויש ולתמיכה להבנה זקוקים ילזים הילזות, תקופת לאוון - בילדות

 אותו מפחיזות אקטיבי, באופן הילז את משפילות הן אלא זאת, מעניקות הן שאיו וק

"נע". של עצמי זיכנו׳ אצלו בונות ובכן

 להתעללות כאמוו, הם, גם חשופים נועו ובני ׳ותו בוגוים ילזים - בבגוות

 שאיפתו ועם הכנתבגו של התפתחותו עם להתמוזז קשה ובות לכנשפחות וגשית.

 קשוים לקשוו ׳לזיהם וצון על ואכזו׳ קשה באופן המגיבים הווים יש אות.1לעצכ

 הם שאליה החבותית בקבוצה מקובלת זאת כשהתנהגות גם השני הכנין בני עם

 למעשי זוגמאות הם חבות׳, למגע הזכות ושלילת כליאה ככנו עונשים משתייכים.

 או כנילולית באלימות ובשימוש בהשפלה גם מלווה הזבו לעתים וגשית. התעללות

אחוים. אליכנים באכנצעים

 החלה האחוונות בשנים וק הוגשית, ההתעללות תופעת של חוכנותה למוות

 חסוי כוולה עוכנזים התופעה את החוקוים זאת, עם חבותית. מוזעות כלפיה להתפתח

 לכל גם נלווית שהיא מאחו גבולותיה וקביעת כנווכבותה, בהגזותה, קש״ם בגין אונים

(.2000 וויצכנן, כהן )פינצי, והזנחה מינית פיזית, התעללות - האחוים ההתעללות סוג׳

הילד לגיל בהתייחס ההתעללות ןי7נז ٠ג

בינקות הנזקים
 של ההתקשוות יכולת בהתפתחות תפגע (3-0) הינקות בגיל וגשית התעללות

 נואה הפעוטות אצל המובחנת. ההתקשרות ביסוס בתהלין לפגוע עלולה היא הילז.

 (.Iwaniec, 1996) הבחנה ללא אחוים על והיתלות גיל( )תואמת זוים חוזת היעזו

 חוזתית התקשוות לפתח לו תגוום הפעוט של ההתקשוות בצווכ׳ כזו פגיעה
 האיסווים והתפתחות. צמיחה ככנעוכב׳ ׳אובחנו אלו פעוטות חויפים במקוים להוויו.

 הכנוביל זבו הפעוט, של ובחקונות בסקונות לפגוע עלולים ההווים של וההגבלות

הילז. של התקינה הקוגניטיבית בהתפתחות לפגיעה

בילדות הנזקים
 עצמית, הכאה אצבע, כנציצת הם: זה בגיל השכיחים הנזקים - (6-3) בית-ספו טוום ילזי

 היתלות כנתואוים: כן כמו בשינה. הפועות אכילה, בעיות הוטבה, (,rocking )נענוע תנועות
 חוסו אינטלקטואלית, או וגשית בהתפתחות פעוים במשחק עיכוב הבחנה, ללא זוים על

תוקפנות. נסיגתיות, זיכאון, וגשיות, בתגובות הפחתה וגשית, יציבות
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 הטוענים מחקוים על מצביעים (2000) ועמיתיה פינצי - (6-12) יסוןי בית-ספו ילןי

 והעוכה עצמי זימו׳ נמצא רגשית התעללות חווים אשנ בית-ספו ילזי בקוב כ׳

 פסימיסטית. עולם ותפיסת גבוהה חוזה ומת ןיכאונ״ם, סימפטומים נמוכים, עצמית

 בויכוז. וקש״ם בהישגיות ענ״ן היעזו נמוכה, לימוז״ם הישגים ומת כן, כמו

 בכז׳ צווכיהם על לענות ינסו לווב מפוחןים, יהיו אלו ילזים הוויהם, עם ביחסיהם

 האחוים. מהילזים שונים עצמם יואן הם נוספות. והשפלות מפגיעות להימנע

 משוב תגובות לקבל יתקשו חבותיות, מיומנויות חסוי יהיו החבות״ם בקשויהם

 אצלם ׳תפושו ואלו חבות״ם, מתחים או חבות״ם לאתגוים להגיב יתקשו חיוביות,

 לכללי קונפוומיות היכנעות, אזישות, יפגינו בעצמם, יתכנסו אשו אלה כזח״ה.
 היא הקלינית התמונה חבותית. ו״סוגו עצמאית, לחשיבה מקום לחת מבלי הקבוצה

 מתמין. מפחז סובלים אשר חוזת״ם, ילזים כאחז, וכעסנ״ם פסיביים ילזים של

אלה: ׳לזים אצל תגובה סוגי שני מתאוים (2000) ועמיתיה פינצי

 אלו לילזים - עצכום כלפי וחוזותיהם תוקפנותם כעסיהם, את המפנים ילזים ם

 וומה ביישנות אובזניות, מחשבות זיכאון, עצמיות, פגיעות עצמי, להוס נט״ה
 זוועה חלומות עצבניים, הוגלים להם יהיו האחוים. עם קומוניקציה של נמוכה

סומטיות. ותלונות

 בתגובות להתנהג "טו אלו ילזים - Yin כלפי מצוקתם את מפנים אשו ילזים 1=1

אחוים. עם יחסים ומעוכות חפצים כלפי הוסנות ציות, חוסו מוגזמות,

.בהתבגרות הנזקים
 ועמיתיה, )פינצי החוקוים מצביעים זה גיל לבני בהת״חם - (18-12) מתבגוים

 האם הוגשית. ההתעללות של הזמן משן שהוא המשמעות׳, המשתנה על (2000

 ובות פעמים גילם, בשל ההתבגרות. בגיל החלה או מילזותו, המתבגו את מלווה היא

 אלא ככישלון, עצמם יתפסו פחות וכן צוזקת", כ״לא ההתעללות את יואן מתבגוים

אלה: מתבגוים אצל תגובה של צווות שתי ביו להבחין ניתן כקוובן.

 אלו מתבגוים גילם. לבני "שווים" אינם יווז, עצמי עון שלהם החשים מתבגוים □
 כמו אובזניות. ונטיות נלמז אונים חוסו זיכאונ״ם, סימפטומים לפתח עשו״ם

 מהעולם להסתגו "טו אנווקסיה(, )כמו םומטיות הפועות לפתח עלולים הם כן,

וממשפחתם.
 הנקמה אל לפנות עלולים אלו מתבגוים ואי-צזק, פגיעות החשים מתבגוים ס

 בבויחות מבית-הספו, בהיעזוויות ובהתנגזות, במוזנות תתאפיין ותגובתם

בסמים. ובשימוש עבו״נית בפעילות מעוובים להיות עלולים אף והם מהבית
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רגעית להתעללות גורמיםה

בהורה העשורים גורמים

 ביו ומשפחתיים הוו״ם ומשתנים וגשית התעללות ביו קשו מצאו שונים מחקוים

 חסו ילז אותו את שלו חילן אצל מזהו, מתעללת התנחגות שחווה ההווה זוו״ם:

 אליו. הוויו שהתייחסו כפי בזיוק אליו מת״חם והוא הוא-עצמו, שהיה וחלש אונים

 הוא להסתירה, או להחניקה למז והוא ותמיכה הכוה קיבלה לא כילז שחולשתו כמו

 ההווות, משימות עם התמוזזותו שבעת קווה וכן שלו. בילז אותה לואות מתקשה

 אשו בילז־ו ויפגע ישפיל הוא שלו. האונים וחוסו פגיעותו את ׳לזו על משלין הוא

 עם (.Miller, ו983) לעברו נסבלת בלתי תזכוות ומהווה כקוובן, זמותו את משקף

 יש זאת, ולעומת מתעלל, הווה יהיה התעללות שחווה ילז כל שלא להעיו, חשוב זה,

בעצמם. התעללות חוו שלא מתעללים הווים

 אימפולסיבית, התנהגות של תופעות יש בילזיהם וגשית המתעללים הווים בקוב
 נפשית, בשלות חוסו מזח״ה, מתכויז פחז נוקשות, עצמם, את לוסן קושי כלומו,

 נמון שלהם התסכול סף קוובות לעתים באנשים. אמון לתת וקושי חבות׳ ביזוז
 התינוק לצווכ׳ עצמם להתאים נזושים הם שבהם בתנאים לתפקז מתקשים והם

 אישיות בעיות פתוון ומיומנויות קשה זוגית מעוכת נמצא מהם ובים אצל הילז. או
 יזע היעזו או אגוצנסוית הווית תפיסה חבותית, בתקשוות קש״ם זלות, וחבותיות

׳לזיהם. של הגיל תואמי לצוכים
 ילזים התפתחות הווות, בנושאי וכישווים יזע היעזו אלו הווים אצל נמצא כן, כמו

 או עליהם סביוה לא אחויות בהסלת למשל, מתבטא זה יזע חוסו ילזים. וחינון

 נוקשות חינוכיות עמזות כבעלי מתואוים אלו הווים הולם. פיקוח ללא בהשאותם

 לחשל כזוכם ׳תוצו אותן הגיוניות, בלתי זוישות או חויפה ענישה כמו וקיצוניות,

 לחנן מסותם מתון עוווין, ללא ציות זוושים כשתלסנים, מתואוים הם הילז. את

ולצווכיהם. להם ׳ותו שמתאים אחו מישהו שיהיה הילז את

 כזה שימוש בילזיהם. וגשית המתעללים הווים אצל ٢נפו באלכוהול או בסמים השימוש

 וגשית. התעללות של בכיוון להשפיע ועלול בכלל ההווית ביכולתם קשה פגיעה פוגע

אליו מגיבים והם וכוסויז מציק גוום בילז וואים אישיותם מבנה שבגלל הווים יש
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 או בעולמם שנואם זמות לחם המזכיר מישהו בילז וואים אחוים חווים ככזה.

אליו. חטינה את מעביוים חם זו לתחושח מוזעים בלתי בעבום.

 חווים ביניהם יש בילזיהם. ונשית המתעללים ההווים את לזהות קשה לעתים

 יתנו אלו הווים גבוהים. קהילתיים בסטנזוטים העומזים גבוהה השכלה בעלי אמיזים,

 יחז החינוכיים. לצוכים ובה לב תשומת ויקזישו ׳לזיהם של הפיזיים לצוכים מענה

 אליהם, ביחסם קוים בהיותם בילזיהם רגשית להתעלל עלולים אלו הווים זאת, עם

 של החופש את יגבילו והם להישגיות, גבוהות ציפיות עקב קשה מתח אוויות משוים

(.2000 ושות', )פינצי לשחק הילז

ביין הקשורים גורמים

 בהווים. שלהם המוחלטת התלות עקב וגשית להתעללות ׳ותו פגיעים תינוקות
 ממחלה הסובלים ילזים או מום עם ילזים נכוון, ליזה במשקל ותינוקות פגים

 לסיכון, פוטנציאל עם כילזים הם גם מוגזוים מסוימות, התפתחות מבעיות או

 מועטת במיזה מגיבים הם ולעתים ׳ותו בוכים הם ׳ותו, קשה בהם הטיפול שכן

 ויש קשה הכלכלי שמצבו תמיכה, וחסו צעיו הווה לתסכל עלול זה זבו לסביבה.

נוספים. סביבתיים לחצים עליו

 גם נמצאים היפואקטיב״ם, ילזים או וויכוז קשב קש" עם לכויזה, ליקו" עם ילזים

 הצוכים עקב המתעוווים הלחצים בגלל וגשית התעללות של סיכון באוכלוסיית הם

מעמיזים. שהם המיוחזים האתגוים עקב או שלהם המוגבוים

במשפחה הקשורים גורמים

 עימות "לעקוף" כז׳ הילז כלפי מופנות להיות עלולות הזוג בני ביו בקשו קשות בעיות

 מתמשכות, שתיקות כגון יעילים, לא תקשוות וזפום׳ כאלה בעיות ההווים. ביו גלו׳

 במיזה מגיבים מסוימים הווים להתעללות. הסיכוי את מגבירים ועוז, סותוים מסוים
 הנוטים הווים - שליליות להתנהגויות ובה ובמיזה חיוביות להתנהגויות מועטה

 חוסו המבטאים הווים ישנם ׳לזיהם. מעשי בכל הויקה" הכום "חצי את לואות

 של לנושאים ביחס בוווה מזיניות וחוסו הילז אל בתגובותיהם ועקביות וציפות

וכזומה. סזו ניקיון, משמעת,
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 רגשי עומס ילזים כמה ל ول או אחז ילז על להעמיס נס״ה יש מסוימות במשפחות

 שעליהם ההווים, של הנפשית לוווחה האחואים שהם הכוסו ניתן לילזים ותפקוז׳.

 ההווים את לשחוו כז׳ קיצוני באופן עצמם את לצמצם או מצוקה בזמן בהבו לתמון

 תפקיז לבעל נהפן הילז תפקיזים. היפון יש אלה במשפחות שבגיזולם. כזהעומם

 הילזים. או הילז של הלב תשומת למוקז נהפכים ההווים ואילו וזואג אחוא׳ מזין, של

 היווכיה וחסוה לילזים ההווים ביו בוורים גבולות איו שבהן במשפחות קווה הזבו

 מזפוס כתוצאה הילזים. של הוגש״ם הצוכים למילוי הזואגת הווית מעוכת של

 מווכזים כוחותיו שכן שלו, האישית להתפתחות הנחוצים הכוחות חסוים לילז זה

ההווים. של הנפשית בוווחה

 תפקיזים מטילים ההווים בהן ילדים, מוובות במשפחות שכיחה זו תופעה

 מותאמות אינן ה״גזול" מהילז הזוישות לעתים הגזולים. הילזים כתפי על ובים

 וביטו" מאשימה, אצבע נגזו ותכוון יש בציפייה עומז אינו הוא וכאשו ליכולתו

זח״ה. ואף אכזבה

בסביבה ןשורים7ה גורמים

 משתנה להוות עלולים בסביבה הקשווים גוומים הקודכ׳ים, בפוקים שנכתב כמו

וגשית. להתעללות זה ובכלל בילזם הווים של מתעללת להתנהגות התוום

 כאן. גם ולוונטים הקוזמים ההתעללות בסוג׳ שפווטו סביבתיים משתנים אותם

 כלכלי ٢לח לאומי, או עזת׳ זת׳, וקע על באוכלוסייה, קבוצה כלפי עוינת גישה

 תעסוקתי חבות׳, סטטוס שינוי ,٢לאו ٢מאו מעבו כזצב׳ אבטלה, או מיתון בעקבות
 לוזתמוזז המשפחה יכולת על להשפיע יכולים ועוז, המשפחה בכ׳בנה שינוי אחו, או

 הצוכים עם וההתמוזדות היומיומיות ההוויות המטלות ועם בכלל לחצים עם

בפוט. במשפחה, הילזים של המשתנים

התעללות זה ובכלל להתעללות סיכון על להשפיע יכול שנוצו, לחץ שכל להביו ואוי

 במגע הבאים המקצוע אנשי של תומכת וגישה אהזה נחוצה כזו לחץ בשעת וגשית.

אלה. לחץ לגוומ׳ ביותו והפגיעים הואשונים הקוובנות שהם ילזים עם
לסיכום

 ולכן ספציפית גופנית חבלה של סימנים איו וגשית להתעללות

 הקשה ההתעללות זוהי התנהגותיים. סימנים אחו לחפש יש

מקצוע באנשי להיעזו מאוז כזא׳ ולכן, ולאבחנה להגזוה ביותו
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 ופסיכולוגים. פסיכיאטרים, סוציאליים, עובזים כמו מנוסים,

 הסוציו-אקונומיות השכבות בכל מתוחשת וגשית התעללות

 הגבוהות בשכבות במיוחז לאיתוג קשה היא אן החבוה, של

 ובאמצעים בזגכים הרגשית ההזנחה את להסוות היוזעות ,١יות

 פנ״ה ליזום קושי מקצוע לאנשי הצעו, למובה מגוונים.

 במשפחות זווקא המתעוננות בבעיות ולהתענב לושויות

 הגנה. היעזג של לסכנה ׳לזיהן את החושפת עובזה - אלה

 גונמים. של ממכלול לנבוע יכולות ילזים של מצוקות כיזוע,

 עם ילז של להונה אחז. גונם נק מהווה נגשית התעללות

 יותנ חיובית עמזה יש התעללות נקע על שלא נגשית מצוקה
 המתעלל הונה מקצועיים. וסיוע תמיכה לקבל לאפשנות בנוגע

 ויתקשה בקש״ו הילז את להאשים יותנ "טה בילזו נגשית
 לס״ע כן ונצון יז הושטת זה, עם האחריות. את עצמו על לקבל

 יכולים סיכוי, כל חסר לכאורה שנראה במצב גם ולהוריו, לילז

שינוי. ולחולל שנוצרה הקשה היחסים כוערכת את לשפר

 יזו על גם להיגרם יכולה רגשית שהתעללות עוז לזעת יש

 המורחבת. במשפחה אחרים אנשים או סבים אחים, של פגיעה

 חברים יזי על או שכנים יזי על להיעשות יכולה היא כן, כמו

 לרבות הילז, נפגש שעמם כוקצוע אנשי יזי על וכן הגיל בקבוצת

ומטפלים. חינון אנשי

 אלו. ילזים של מוקזם באיתור והחשיבות הצורן עולים אלה מכל

 אבחון להונה, הילז ביו ביחסים הבעייתית האינטנאקציה זיהוי

 התענבות ובעקבותיהם צנין( )אם פסיכיאטנ׳ או פסיכולוגי

 אמצעים נקיטת בצז ומשפחתית, פנטנית פסיכותנפויטית

 הכחזת או צמצום שיאפשנו ומפקחים תומכים הזנכת״ם,

 ונונמטיב״ם תקינים יחסים זפוס׳ אל ופנ״ה הנגשית ההתעללות

תקינה. נפשית להתפתחות הבסיס שהם לילזו, ההונה ביו

.ب?غب
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 המינית ההתעללות נזקי
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 התמבזות של כתסמונת מינית התעללות

 מינית התעללות נפגעי ילדים בהעזת קשיים

 חיזום התערבות

 סיכום



 הוכנו אן האנושית ההיסטוגיה נחלת שהיו נגשית והתעללות פיזית התעללות כתו

 של המיתולוגית בספנות ١כב מוזכנת המינית ההתעללות גם לאחנונה, נק כבעיה

 כאשג 19 ה- המאה בסוף נק למחקג נושא הפכה היא זאת, עם שונות. תנבויות

 ׳לחתם במהלן מינית להתעללות קוגבנות שהיו או הוטנזו שלו שלקוחות גילה פנויז

 על הצביע פתיז אחנים. על-יז׳ או ואחבים( אחים )הונים, משפחתם בני על־יז׳ אם

 של נוינוטית או היססנית התנהגות ביו שקשג כן יזי על המינית ההתעללות נזקי

 אוזות שמיזע למנות בילזותם. שעבנו מינית התעללות אינוע׳ לביו שלו הפציינטים

 ובשולי מוזנחת התופעה נותגה השנים, במשן ונצבג הלן המינית ההתעללות נזקי

 הבעיה של איתונה על הקשה ומבוכה שתיקה של כבז מעטה כאשג החבנת׳ העניין

(.Green, 1999) כנאו׳ בה ולטפל אליה להגיב זנכים למצוא הניסיונות ועל

 Kempe כאשג הקוזמת המאה של 60ה- בשנות נק חבנתית כבעיה הוכנ הנושא

 זכתה זו עבוזה המוכה". הילז "תסמונת בענ״ן מאמנם את 1962 בשנת פנסמו וחבניו
 המחייבת באגצות-הבגית מזינות במספו לחקיקה הובילה ואף תקזים חסג לפנסום

 לגזול החלה התופעה בהיקף ההכנה (.Kempe, 1962) בילזים התעללות על זיווח

 והחלו מקצוע, אנשי של ולהתייחסות לטיפול זכו מכים שהוגים מוגע משמעותית
 והמוכנות הוגים אותם עם שנוצג הקשג בזכות בילזותם. שחוו מיני ניצול על לנווה

השתיקה. סכג נפרץ האישי, סיפוגם את לשמוע מקצוע אנשי של הגובגת

 מקג׳ של נגחבים תיאוגים המקצועית בספנות להופיע החלו 70ה- שנות במהלן

 בתחום המקצוע אנשי של הינע התעצב זו בתקופה בילזים. מינית התעללות

 של גחב מגוון לתאג החלו מטפלים התופעה. של והפסיכופתולוגיה הפסיכוזינמיקה

מינית. מהתעללות שסבלו בילזים נצפו אשג סימפטומים

 להבאת הבגית, באגצות הפמיניסטיות התנועות תגמו - כללי" "גקע בפגק כמוצג

 תופעת מחזש נחשפה כן ובעקבות הציבוגית הבמה לקזמת האונס תופעת
 והשפעותיה אונם מעשי בעקבות הנפשית הטגאומה חקג בילזים. המינית ההתעללות

 להעלאת מוקנם תנאי והיווה המשפחה, בתון באלימות להכגה הוביל הפסיכולוגיות,

החבגת׳. היום לסזג הפגועים בילזים הזיון



הגדרוו*
 הנאה או מיו למטוות ילז של ניצול כל היא טינית התעללות

 או כוח עמזת לו שיש אן□ של או תטפל של הווה, של מינית

(.1999 )קוצ׳יק, 1היל כלפי סמכות

 מיני סיפוק ושמטרתו 18ל־ מתחת שגילו לילן מבוגו ביו מיני מגע

 להיות לאחו המתיו הקטין על האחוא׳ או ההווה המבוגו. של

(.Green, 1993) למתעלל הוא אף נחשב הילז, עם מיני במגע

 מיני, ניצול מיניות, פגיעות מינית: התעללות של לתופעה מתקשוים ובים מושגים
 במיזה משקף המושגים שויבו׳ "תכן .1ועו ילזים אונם מיניות, עבוות עויות, גילוי

 המקצוע אנשי ושל האוכלוסייה כלל של הנוחות חוסו ואת המבוכה את כועטה לא

 בהבנת העומק על מצביע המושגים שויבו׳ לסעון ניתן שני, מצז לנושא. בהתייחסותם

השונות. זקויותיה על התופעה

 בעילת סזום, מעשה אונם, מגונים, מעשים מינית, תקיפה - חוק( )על-פי מיני ניצול

בהסכמה. קטינה

 או מיני לאקט חשיפה מין, איבו׳ של וליטוף נגיעה - (MOLESTING) מגונה מעשה

לפוונוגופיה.

 אוולית. או אנלית גניטלית, חזיוה - (SEXUEL INTERCOURSE) חדיוה

בכוח. שימוש המלווה מיני מגע - (RAPE) אונם

 מין יחם׳ כוללות: מינית כמתעלל אום המגויוות פעולות - מינית התעללות

 למבוגו, הילז ביו ישיו מיני מגע יש שבהם מעשים אוול׳, מגע אנל״ם, או גניטל״ם

 מעשים וכן למבוגו, נאת לעשות הילן אילוץ או האינטימיים באיבויו נגיעה כמו

 איבו החזות או המבוגו של או הילז של איבויו ליקוק או נשיכות נשיקות, הכוללים

 לסיפוקו המיועזים מינ״ם תכנים בעלי מעשים גם הילז. של לגופו חפצים או המין

 או בטלפון הטוזות מגונות, הצעות הילז, בפני התעוטלות כמו המבוגו, של המיני

 מינית. להתעללות נחשבים אחוים של מיו ליחסי או פורנוגרפי לחומו חילן חשיפת
 הגזוה שלה. השכיחות מיזת על להשפיע ניתן המינית ההתעללות הגזות באמצעות

 יהיו והזיווח השכיחות שמיזת כן על תשפיע מינית התעללות של וקפזנית צוה

 יהיו מצבים של וחבה קשת ותכלול מקיפה תה״ה ההגזרה כאשו ולהפן, נמוכים

(.Green, 1993) יותר ובים והזיווח השכיחות שיעוו׳
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fl٠j٠n flrt١unl המעיפחיז בתיך

 המשפחה בתוך המתרחשת זו רוב פ׳ על היא ביותו הקשה המינית ההתעללות

 המשפחה, בני ביו וקובה אהבה יחסי ת מעוזו חבוה כל שכמעט אף הגועינית.

 זת׳ חבות׳, טאבו ק״ם ההווים. - הזוג בני ביו הקשו את ווק אן מ״חד המיני המגע

 לבין הילזים ביו או ההווים לביו הילזים ביו המשפחה: בתון מיו יחסי על וכלל-עולכז׳

זתית. ובהתנגזות בסליזה גם מלווה הזה הגבול חצ״ת עצמם.

 להגן יכולת להם שאיו המתבגו או הילז ניצול של מצב ׳וצוים בין־זוו״ם מיו יחם׳

 מינית מבחינה בשלים שאינם ילחם בלבז. מוגבלת יכולת להם שיש או עצמם על

 בגסות. מהם נלקחת גופם על והזכות מבוגו אח של או אב של מיני לסיפוק מנוצלים

 פסיכולוג׳ או פיזי איום של בלחץ או סוז של בהקשו מתוחשת ההתעללות לווב,

 הנגום הנזק במשפחה, עויות גילוי מתוחש שבו מקוה בכל וגשית. בסחיטה או

לתיאוו. וקשה עצום הוא הילז של ולגופו ולנפשו בו לשותפים

 המכיו אזם יזי על לה, מחוצה או המשפחה בתון להתוחש יכולה מינית התעללות
 הנמשכת התעללות ויש חז-פעמי איווע שהיא התעללות יש זו. יזי על או הילז את
 או בוזז מבצע יזי על להיעשות יכולה מתמשכת התעללות שנים. כמה אפילו וב, זמן

לה. ומחוצה המשפחתית המסגות בתון מבצעים־מתעללים כמה

המינית ההתעללות תופעת שכיחות

מינית. מהתעללות סבלו התעללות נפגעי מהילזים ובע ם

שנים. 6מ- פחות בני ילזים הם מהנפגעים שליש ם

שנים. 12-6 בני ילזים הם מהנפגעים שליש ם

(Kfugman,1990) שנים. 18-12 בני ילזים הם מהנפגעים שליש ם

 קנזה, אוצות־הבוית, כמו: בעולם, מעוביות מזינות 21 ב־ שנעוכו ממחקרים

 תופעת שכיחות כ׳ עולה סקנזינביה, וכוזינות ספוז ניו-זינלז, יוון, אוסטויה, בויטניה,

 29٥/0/0-3٥ו־ הנשים אוכלוסיית בקוב 36٥ס/-7% ביו נעה בילזים המינית ההתעללות

לשיעווים נוסיף אם בלבז. מינית התעללות על כאן מזובו הגבוים. אוכלוסיית בקוב
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 ממצאים (.Finkeihor, 1994) ׳ותו הובר! גבוהים לאחוזים נגיע נוספות התעללויות אלה

 השונות בינלאומית. תופעה היא בילזים המינית ההתעללות כ׳ מלמזים אלה

 השונים. המחקוים ביו מתוזולוגית שונות על להצביע עשויה המזינות ביו בשכיחות

 המקוים במספו גיזול ניכו כ׳ עולה ובות מעוביות ממזינות המתקבלים מזי״חים

 של אמיתי מגיזול נובע הגיזול האם בווו לא בילזים. מינית התעללות על המתוחים

 בזיווחים. גיזול כן, ובעקבות לתופעה החבותית במוזעות מגיזול או הנפגעים הילזים

 פגיעות של מזווחים מקוים מיליון חצי על הנתונים מצביעים למשל, הבוית באנצות

 בבויסניה .1985 בשנת מקוים 325.000לכ־ בהשוואה ,1992 בשנת בילזים מיניות

1992 בשנת מקוים 4,200ל־ 1991 בשנת מקוים 3,7מ־סס הזיווחים מספו עלה

.(lamb, 1994)

 כשבני לילז, המוכוים אנשים הם הפוגעים מן 80%מ־ למעלה כ׳ מווים ממצאים

 20% עז 10%ו־ בבנות כשמתבו הפוגעים מן מחצית עז שליש מהווים משפחה

בבנים. כשמתבו
שנים. 13ל־ 7 ביו נע ביותו הגבוהה היא הפגיעות בו הגיל ٥

 המינית ההתעללות מעבו״נ׳ 94%ו־ בנים נגז המינית ההתעללות מעבו״נ׳ 86% ם

(.Green,1993) גבוים הם נשים נגז

 מינית התעללות בעצמם עבוו כוינית, מהתוקפים 57%-80% שביו מעויכים חוקוים

(.1 997,)הוווב״ן בילזותם

 להתעניינות זוכה הוא האחוונות בשנים ווק טאבו, בבחינת הנושא היה בישואל

 ושות' ש״ן של ממחקום בנושא. בישואל המחקו למיעוט ההסבו גם מכאן ציבווית.

 לפחות אחז מינית התעללות איווע על זיווחו הנשאלים מכלל ובע כ׳ עולה (,2001)

 מזה כפול היה הנפגעות אחוז הגבוים(. מכלל 16־70־1 הנשים מכלל 31־70) בילזותם

 מהנשים 26% ההתעללות. לפני לקונבנות מוכוים היו מהפוגעים 45% הנפגעים, של

 החלה בו החציון גיל הגבוים. בקוב 7% לעומת המשפחה בתון מינית התעללות חוו
 בזבו אחוים שיתפו מהנפגעים כמחצית וק .14ל־ 10 ביו היה המינית ההתעללות

 (2001 ועמיתים )ש״ן, התעללות.

 מינית. להתעללות חשז בגין ילזים 3,007 הסעז פקיז׳ על־יז׳ טופלו 2002 בשנת ם

מקוים(. 2,277) 2000 שנת לעומת 32,2% של בשיעוו על״ה

 (18-0) קטינים 4,332 מינית תקיפה לנפגעי סיוע למוכז׳ פנו 2002 בשנת ם

 מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות הסיוע מוכז׳ )איגוז 13 לגיל מתחת 2,328 מהם

(.2003 בישואל,
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—״״*״ fl٠١١unn١ גורמים
והמשפחה ההורים

 שאינן אימהות יש ומדוע בילדיהם מינית מתעללים אבות מנוע נבות סיבות ק״מות

 להונים קורבן בעצמם נפלו ההונים ששני נמצא לעתים ׳לניוון. על להגן מסוגלות

 ׳וצות בזה זה ובחינתם ההודים של האישית התנסותם פיזית. או מינית מתעללים

(Groth & Freeman ,1 979) גזלו. שבו לזה זומה משפחתי זפום

 פ׳ על מענכתית-משפחתית. מבט מנקוזת לתופעה הוקע את להביו המציעים יש

 ההתייחסות את להוחיב יש בלבז. ובקוובן ההתעללות במבצע להתוכז איו זו גישה

 )ברוב מאחויות לשחוום ואיו והאחים האם כמו אחוים, משפחה בני גם בה ולכלול

 ניטרליות, פסיביות, ישויות בהם לואות או האב( הוא ההתעללות מבצע המקרים

בהתוחשות. מ"שותפות" ולשחוום בהתעללות עמזה כל חסוות

 אבות של מינית התעללות למקו׳ שהתייחסו מאנגליה ופסיכולוגים סוציאליים עובזים

 ההתעללות התוחשה בהן משפחות של עיקריים סוגים שני על מצביעים בבנותיהם
המינית:

 אלה במשפחות - ההתעללות באמצעות קט٠מקונפל שנמנעות משפחות .1

 האם בין עוינות יחסי או מרוחקים ויחסים הבת וביו האב ביו חזקה מעורבות יש
 נמנעים ההורים למעשה אן תקינים, לכאורה נואים ההורים ביו היחסים הבת. לביו

 גלו׳ שקונפליקט ההורים שני של מפחד נובעת זו הימנעות ביניהם. ן״ם7ש מקונפליקט

הנישואין. בח" עמוק ולמשבר המשפחה להרס יביא

 הולם מפיקוח נהנים הם םבינ, או טוב טיפול מקבלים הילזים אלה במשפחות

 שנוצות המינית המעורבות לגילם. והמתאימים הנחוצים הגירויים את להם ומספקים

 בוקע מינית התעללות נמצאה אף ולעתים הנישואין בכישלון קשווה לבת האב ביו

האם. של המשפחתי

 תקשוות ק״מת כבד. סוז של מעטה מאחורי ההתעללות מתרחשת רוב פ׳ על

 הבת. לביו האם ביו מועטה תקשורת וקיימת מיו של בנושאים הזוג בני ביו מועטה

 עזרה בבקשת תפנה שהבת הסיכוי פוחת כן מזו, זו יותר מתרחקות שהן ככל

 האם. מצז גמור אמון חוסר של בתגובה נתקלת היא פונה, כן כשהיא לעתים, לאם.

את מקרב לאם הבת ביו המרחק קשה. האם של האמון מחוסר הבת של אכזבתה

\?\ 



 קשו להתפוקות שיוביל לקונפליקט לגוום יכול ההווים ביו הנוצו המתח והאב. הבת

 בזי לאב מתקובת בתגובה והיא הבת אל האם של הכעס מופנה לווב, אן הנישואין,

לחזוו. עלולה ההתעללות אן להתמתן יכול הקונפליקט תמיכה. לבקש

 עושות הן הסוזיות חוק׳ את בכן ומפוות ההתעללות זבו את חושפות כשבנות

 צעיוים אח או אחות "להציל" כז׳ לעתים שלהן, ההתבגוות בשלב ובות פעמים זאת

להתעללות. בסיכון הם גם שנמצאים

 את וואה האם כאשו הוא מקונפליקט הנמנעות המשפחות בסוג נוסף שכיח זפום

 כבן באב האם שבחיות מתבוו ׳ותו אוון ובטיפול מתבגוים, ילזים כשני והבת האב

 עצמה על לוקחת האם אלה ביחסים אם־ילז. של יחסים זפוס על מושתתת ה״תה זוג
 . הקטן הילז תפקיז את לוקח האב ואילו במשפחה, הטיפול את כפייתית באזיקות

 כזוג אכן נואים והבת האב ההובים, ביו בוגוים יחסים מתפתחים לא שבו כזה בהקשו

משפחה. כל של לגזילתה הנחוצים מתאימים זוו״ם גבולות ביניהם שאיו ילזים

 עצמה על לוקחת הבת הווי". "ילז של זפום הוא אלה בכושפחות נוסף שכיח זפום

 ומהתפוקות הנישואין קשו מהתפוקות שלה החשש יתוה. אחויות עם תפקיזים

קוובן. של תפקיז עצמה על לקחת לה גוום המשפחה,

 במשפחות אופייני בהם, התלויה כילזה מתפקזת האם כאשו כזוג והבת האב תפקוז גם

 מסולקת שהיא מוגישה כשהיא האם, נכות של וקע על מתוחש זה זפום לעתים אלה.

והשליטה. האחויות את לוקחים והבת והאב המשפחה, אם של המסוות״ם מהתפקיזים

 משפחות - ההתעילות באמצעות הקונפליקט את שמווטתות משפתות .2

 לילזים ההווים ביו תפקיזים היפון יש המשפחה. בתון אוגון בחוסו מאופיינות אלה

 ואינטלקטואלי וגשי וגיוו׳ הכוונה שליטה, חסוים כהווה(. והילז כילז מתפקז )ההווה

 והן וב-בע״תיות, ככזשפחות הוווחה לשיוות׳ לעתים ׳זועות אלה משפחות לילזים.

 במשפחה הדווות וביו המשפחה בתון היחיזים ביו בוווים לא בגבולות מאופיינות

 בעונשים מופוז שימוש לעתים יש הילזים(. של כועוכת מול ההווים של )כזעוכת

 יכול וזה אחז, וק ולא ילזים כמה לכלול יכולות במשפחה הבריתות במשפחה. ובאלימות
 לוקח אחז ילז ווב, פ׳ על באחז. וק ולא ילזים בכמה מינית בהתעללות גם להתבטא

 התנהגותית וגשית בומה מתפקדים הילזים ושאו ההווים ואילו הוו׳ תפקיז עצמו על

והילזים. האב ביו המין ביחסי גלו׳ באופן מעוובת האם לעתים ׳ותו. נכ׳וכה

 השימוש במשפחה. המתח ומת את זמנית מפחיתה אלה במשפחות המינית ההתעללות

 העולם לביו המשפחה ביו סוזיות של מעטה ק״ם הוגעה. גלולת במעיו שימוש הוא במין

 מהמשפחות בחלק גלוי. להיות יכול ההתעללות מעשה המשפחה בתון ואילו לה, החיצוני

ז(. 955 טילמן, -,2000 )לביא-קוצ׳יק פיזית הזנחה וכן ובאלכוהול בסמים שימוש גם נמצא



היגדים

 לדעת לא או להביו שלא עלולים והם למבוגוים לצ״ת צעיו תגיל לומדים ילזים

 פיזית, מבחינה במבוגוים תלו״ם ילזים כן, על נוסף למבוגו. לסוב להם שמותו

 בוגוים הם שאיו משום עליהם להגן אמווים והמבוגוים וחבותית, קוגניטיבית וגשית,

 ולאחויות לעצמאות ועז הינקות בגיל מוחלטת מתלות נעה זו תלות ביולוגית. מבחינה

 להאמין צויכים שילזים משמעותה, בחונים ילזים של תלות הבגוות. בגיל אישית

במבוגו. לבטוח יכולים הם ולכן לטובתם מכוונים הוויהם מעשי שכל

 מאפשוים ילזים של פםיכולוגית-קוגניטיבית בשלות בחוסו הקשורים גוומים

 איווע של המשמעות למלוא כלל מוזעים אינם צעיוים ילזים המיני: ניצולם את

 6-5 גיל עז האירוע. של ובמאפיינים בהתפתחותם תלויה זו מוזעות ההתעללות.

 אם ממתק, קיבלתי )"אם שלו התוצאה פ׳ על וע או טוב מעשה שופט ילז בעון,

 התוצאה - אות׳ ואוהבים ל׳ נעים אם מיוחד, יחם מקבל אני אם לטיול, אות׳ לקחו

 להתעללות מיוחז בסיכון נמצאים הילזים זה בגיל טוב."(. מעשה שעשיתי סימן - טובה

זו. בשלות היעזו עקב למשפחה ומחוץ המשפחה בתון מינית

 משמעות את קולט הוא שבו חזש לשלב הילז של המוסרי השיפוט עובו 5 בגיל בעון

 בטובות מלווה שהמעשה שאף להביו יכולת יש כבו זה בשלב כוונתו. פ׳ על המעשה
 שהמעשה וגובו הולן סיכוי יש ומכאן רעה. המבצע כוונת כ׳ וע מעשה הוא הנאה,

הילד בעיני כשלילי "תפס

 על בסתר. קוובות לעתים מתוחש מיני ניצול שכן ההתעללות, זבו על מספו אינו הילז
 הסוז את לספו מפחז והוא נוסף, אזם עם הסוז את לחלוק שלא הילז מוזהו ווב פ׳

 משפחתו. מבני אחז או הוא "פגעו הזבו, את יגלה שאם עליו מא״ם המתעלל הנווא.

 חושש שהילז או זבו, יספו לא הוא אם בסזו יהיה שהכל לילד להבטיח יכול הכותעלל
 רבים ילזים כ׳ נמצא זה, מלבז במעשה. חלקו על אותו יענישו אף או לו יאמינו שלא

 תחושה לעתים ההתעללות. במעשה הסבילה או הפעילה שותפותם על אשמה חשים

בכן. וצה שהילד או בגללו, נעשה שהמעשה לילז אומו המתעלל כ׳ נוצות זו

 כוגיבים אינם סביבו והמבוגוים נתון הוא שבו הקושי את לבטא מנסה שהילז "תכן

 והכחשתם. הזבוים הסתות את המחזק מצב נכונה, לא בצווה מגיבים או לזבויו,

 הצעיו גילם מפאת קרה אשו את להביע היכולת את החסוים ילזים יש כן, על נוסף

 בגלל להם איוע אשו את לספו המתקשים וכותבגוים ילזים ויש הזלה, ושפתם

 הנפשית הפגיעה בעקבות שלם ולא מבולבל הסיפוו נשמע לעתים הטואומה. עוצמת

(.2000 )לביא-קוצ׳יק, ההתעללות שגומה הקשה

I??



ן7הנז היקף עד המטמיעים מים٦هـأ

 בזימו׳ פגיעה ריכוז, )קש" הקצר בטווח הן וב, נזק לקורבן גורמת מינית התעללות

 ועוז(. נתון־ עצמי ביטחון קשת ביצירת )קש״ם הארון בטווח והן ועוז( חרזות עצמי,

1993) Green,) זה: ובכלל הנזק היקף על השפעה להם המשתנים את מציג

 להיות עלולה הפגיעה יותר, צעיר שהילז ככל - ההתעללות בתחילת הילז גיל ו.

יותר. קשה
מתמשכת. או חז-פעמית - ההתעללות משן .2

להתעללות. הנלווים לאלימות האיומים כויזת או האלימות מיזת .3

המתעלל. לביו הקורבן ביו הגיל הפרש .4
זר. או מכר אח, הורה, - למתעלל הקורבן שביו המשפחתית הקרבה בויזת .5

היעזרן. או בוגוננות הוריות זמויות הימצאות .6

ההתעללות. מעשה את האופפת הסוריות מיזת .7

לעזרה. לקריאה כ׳קצוע אנשי של וההיענות הטיפול .8

1987) Finkelhor,) הפגיעה. עוצמת על המשפיעים מרכזיים היבטים ארבעה על מזבר 

הארון: ובטווח הקצר בטווח הילז אצל והתנהגותיים רגש״ם ו״ם1ביכ מהם אחז לכל

מינית התעללות Ipy הטראומה א.

 באופן מתפתחים למין ביחס הילז של והגישות הרגשות מינית, התעללות עקב

 לגילו מתאימה שאינה מינית להתנהגות חיזוקים מקבל ילז אם לגילו. מותאם שאינו
 הוא וכזומה(, מיוחזת בהתייחסות במתנות, בהטבות, להתבטא יכולים )החיזוקים

צרכיו. את שתספק מטרה להשגת זרן היא מינית שהתנהגות לומר

 שקשור מה בכל ובלבול מוטעות תפיסות הילז אצל יוצרת ההתעללות כן, על נוסף

 מינית משמעות או מיני הקשר להתנהגות יש מתי להבחין יורע אינו הילז למשל, למין.
 הם כוח והפעלת הבוין לבלבול. גורם הוא גם מיו של בהקשר בכוח השימוש לא. ומתי

הן. ה״נו מינית התעללות שעוברים מהילזים חלק עבור



סטיגמה היווצרות ב.

 ומ״חם ההתעללות, שבמעשה והשלילי הקשה הצז את קולט התעללות שעבו ילז

 ומלוכלן. אשם וע, מוגיש הוא שליליות, תכונות לעצמו מ״חס הוא לעצמו. אותו

 לגולל שניסה מהמתעלל הילז שקיבל מסנים של תוצאה לעתים הן אלה תחושות

 הזבנ )"אם שבמעשה הסוניות לענ״ן גם קשונות הן ססק וללא מעליו, האחניות את

להסתיבו"(. שיש כן כני ענ נע הוא אולי סוני כן כל הוא

 החבנת״ם המסנים את לקלוט הספיק כבנ הוא ,١יות בוגג כשהילנ כן, על נוסף

 בגלל ומגונה סוטה עצמו הוא שלפיו המסג את מפנים והוא מין, של בנושא

 מתגבנת הנו התגובה לחלוטין. פסיבי שותף אם אף לה, שותף היה שהוא ההתעללות

 אף או הגילוי, בתהלין עשתונותיהם את מאבנים המקצוע אנשי או שהקנובים בנגע

למעשה. אחניות אליו ומעביוים הילנ את מאשימים

 פגיעים להיות יכולים מינית, להתעללות קונבן ונפלו נתית בסביבה הגנלים ולנים

 ב,١ בתוקף עניות גילוי של התנהגות מוקיעה הנתית החבנה כאלה: לתגובות יותנ

 מתקשה הילז ביותנ. וההמונים החשובים הנינים אחנ הוא עניות גילוי האוסנ והנין

 ולעתים בפועל, שהתנחשה ההתעללות לביו הבופונש האיסונ ביו הקשנ מה להביו

לה. הגונם עצמו שהוא ומנגיש האחניות את עצמו על לוקח הוא קנובות
 נה במקנה קשה היא ולעתים בו, שהתעללו מגלה אינו כשהילנ גם קשה הסטיגמה

 שאינוע כלל נעתו על מעלה אינו והוא חויג נבנל, שונה, חש שהוא משום יותנ, אף

אחנים. לילנים גם לקנות יכול כנה

בגידה הרגשת ג.

 שהוא שמישהו קולט או מגלה מבין, הוא כאשנ בגינה של קשה הוגשה מנגיש הילנ
 ישו לא באופן ההתעללות לאיווע תומון שהוא להביו יכול ילנ בו. פגע בו, תלוי היה

 ובחוםו אכפתיות בחוסו התנהג אליו וקשוו אוהב שהוא כוישהו שקוים. ובאמצעות

צוכיו. על לחשוב בלי נאגה

 מתעלל, הלא )ההווה אחוות לזמויות גם קשווה להיות יכולה הבגינה הוגשת

 מאמינים שאינם או עליו הגנו שלא אלה וכוומה(, מנבין מונה, כמו קוובות, נמויות

למעשה. באחויות אותו שהאשימו אלה או אומו, שהוא למה



*ונים חוסר הרגשת ר.

 של ומשאלותיו וצונותיו של ונשנית חוזות מהפות נובעת אונים חוסו חוגשת

 ש״כים ואינם ממנו הופקעו שלו, הגוף - שלו הטויטוויה ההתעללות. יזי על הילז

 גובו שלו האונים חוסו וצונו. נגז אליהם ונשנית חוזות מפלישה טובל הוא עוז. לו

 את להביא מצליח אינו הוא ביזו. עולה אינו והניסיון המעשה את לעצוו מנסה כשהוא

ההתעללות. את ויפסיק אותו שיבין לכן המתעלל

 את יגלה אם להתוחש העתיז מפני העצום הפחז וכן בכוח, והשימוש הילז על האיום

 לעשות לנסות אולי יכול הוא אחז, מצז שבו סגוו במעגל אותו לוכזים ההתעללות, זבו
 כבז. מחיו כן על לשלם עלול הוא האחו, הצז מן אן ההתעללות, את שיעצוו כועשה

 מלכוז וב. סבל של במחיו אפילו הסוז על שמיוה של באפשוות לבחוו נוטה הוא ולכן

 קשה בה שיבחו אפשוות שכל מוגיש הילז שכן האונים חוסו תחושת את מחזק זה

 פוניס נמצא. הוא שבו נסבל הבלתי מהמצב אותו תחלץ לא שהיא חושש והוא עבווו,

והתעללות: הפגיעה בתהלין המתק״כוים מאפיינים מספו מאתו (,1995)

 שמוזווזש למה תמיז אחואים מבוגוים או שהווים בתפיסה מרובו - אחריות
 כ׳פאת לעולם אחואים אינם הילזים ואילו ׳לזיהם, לביו בינם האינטואקציה במסגות

שלהם. והביולוגית הוגשית הקוגניכזיבית, הבגרות חוסו

 כל נטלו לא מינית התעללות שחווים הילזים של הגזול וובם - השתתפות

 בתון היכזצאותו הילז, בחוויית אולם ההתעללות, של באינטראקציה פעיל תפקיד

 חוויה יוזם. ולא פסיבי תפקיז לו היה אם גם כהשתתפות נתפסת האינטראקציה

 למוות עצמה, להתעללות אחריות להרגיש עלולים ילזים מזוע להסביר עשויה זו

לעולם. עליה אחראים להיות יכולים אינם הם שלמעשה

 מתחושת נובעת הקוובן של האשמה תחושת פרניס, על-פי - אשמה וגשות

 בלבול בהתעללות. שהשתתף העובזה מן מסיק הוא אותה שלו, המוטעית האחריות

 אחראי יהיה הקורבן כ׳ המתעלל מצז איומים על־יז׳ קרובות לעתים מתחזק זה
ההתעללות. זבר את יגלה אם לתוצאות

 שההתעללות פוניס, טוען הכוח, להגזות ביחס מבלבול להימנע כז׳ - כוח הפעלת
 והחוקיות הפסיכולוגיות החברתיות, הפיזיות, ביכולות בעיקר כ׳קווה בילזים המינית

אחראי. לא באופן המבוגר משתמש בהן יותר הובות

 להטיל נוטה הפוגע ההתעללות. של בזינמיקה מרכזי מאפ״ן זהו - אשמה הטלת

 על הולמת אחריות לקחת כזסרב שהוא משום זאת הקוובן, על הפגיעה אשמת את

אשם. לחוש או אשם מלהימצא להימנע מנת

؛ י3פ



מינית להתעללות זיהוי ימני

 חז- זיהוי סימני על להצביע ביזינו שאיו וחבה הסכמה ק״מת המקצועית בספוות

 התנהגותיים, סימנים זה ובכלל מינית התעללות של איווע החושפים משמעיים

 לעווו שעשויים ובים משתנים וזוהו אותוו זאת, עם אחוים. או פסיכולוגיים גופניים,

 את אחז ומשלימים ביחז מופיעים הם אם מיוחז ובאופן מינית להתעללות חשז

השני.

 בחינת תון המיניים, התכנים של מזויק מיזע הכולל האיווע של מפווט תיאוו קבלת

 חיוניים הם התיאוו, את המלווים הוגש״ם הביטויים לביו האיווע תיאוו שביו הקשוים

מינית. לפגיעה חשז לפנינו האם החלטה לקבלת ביותו

 מוכזיים; פוטים בתיאוו העקביות מיזת אחויהם: לעקוב שחשוב משתנים

 בבובות: ומשחק משחק, ציוו, באמצעות מינ״ם איווע״ם ותיאוו מוחצנת התנהגות

 לגיל; מותאמת לא מינית התנהגות או לחץ, על המראים הילז בתפקוז שינויים

 בנסיגה מלווה האיווע בחשיפת עיכוב הוגש׳; ביטויו לביו האיווע תיאוו ביו הלימה
התנהגותית.

 נפגעי של גופנית לבדיקה ודרכים זיהוי סימני
מינית התעללות

 ופואיות מבזיקות מושגות מינית מהתעללות כתוצאה גופניות לפגיעות העזויות מובית

 האחוונות בשנים נעשתה ניכות חתקזמות המינית. ההתעללות לקוובנות שנעשו

 ממצאים מוחלטת. להצלחה מהן לצפות ניתן לא כ׳ אף המין באיבו׳ פגיעות בהעוכת

 יכולים הם כ׳, אם מינית, פגיעה בנפגע בוצעה האם בקביעה לעזוו כיום יכולים כאלה

 ובים מקוים כן, על נוסף תוקף. זיהוי של בלעזית כהוכחה וחוקות לעתים לשמש

 תון שמתפוגג אזום גיוו׳ שמותיוות או פיזי סימן כל מותיוות אינן מיניות פגיעות של

הפגיעה. בזיהוי זבו תוומת אינה הופואית הבזיקה ואז קצו זמן

 מיוזעים משפחתו ובני הנפגע כאשו מתקיימת ופואית בזיקה להצלחת ובה תווכוה

בהוזמה והצוון החוזה ומת את להפחית ניתן ביצועה. וזון הבזיקה מטוות לגבי



 המין איברי בזיקת ביו למזג מצליח חוופא אם משמעות׳ באופן הוגעה בתוופות או

שלו. כללית גופנית בזיקה עם הנפגע של

994) Lamb,)והמזזח אמניקה צפון מאינופה, מומחים קבוצת של עבוזה סיכם ו 

 ובזנכים זיהוי בסימני עסקה ואשז בשבזיה ז 993 בספטמבר שהתקיימה התיכון

ילזים. של מיני ניצול ולאתז לחקור

בדיקה דרבי
 הנפגעת את לבזוק יש וגינלית לחזירה חשז ק״ם כאשר - מיני ניצול נפגעות בזיקת

בזיקה: תנוחות בשתי

 בזיקה הווגינה. אזוז על תצפית מתאפשרת זו בתנוחה - הגב על בשכיבה בדיקה .1
 נתונות הווגינה של הפנימי בחלק שהשול״ם כן הפרזתם תון הפות שפתי של

לתצפית.

 קרום על יותר טוב מבט מאפשרת זו תנוחה - ברן־חזה בתנוחת הצז על בזיקה .2
 הווגינה תעלת ועל הנבזקת גוף משקל כובז תחת נמתח הוא כאשר הבתולין,

 שליש בשני נצפה הרחם צוואר גם כן קזימה. נופלים הקזמ״ם הקירות כאשר

(.1998 )קסטל-זו״טש, חוזרני. צפ״ה במכשיר בשימוש צורן ללא זאת כל מאורכו,

גופניים זיהוי סימני
 הבתולים קרום את כלל בזרן קורעת גזול, חפץ או מיו איבר באמצעות חזירה

 ובזרן V בצורת נראית טר״ה בתולים קריעת שמסביבו. הרקמות את גם ולפעמים

הבתולים. קרום של האחוריים בשוליים כלל

 הבגרות להבשלת ועז החזירה מזכ׳ן למעקב ניתנת הבתולים קרום של זפורמציה
 של כזו זפורמציה חזירה. שבוצעה כן על גבוהה ביטחון ברמת להצביע ויכולה המינית

 שתיגרם סבירות ואיו טבעי באופן קורית אינה הבתולים קרום של האחוריים השוליים

אחרת. בזרן

 שנפגעו ילזים אצל אפילו מינית. לפגיעה ברור סמן אינו הבתולים פתח של הגוזל

 בצורה משתנה הבתולים פתח גוזל לכועשה, קטנים. פתחים נמצאו מינית מפגיעה

לא. או מינית שנפגעו ביו לילזה מילזה רבה
 טכניקת שללא כן משמעותית גזל הבתולים קרום רוחב נפסקה, המינית הפגיעה אם

בלבז. העור ברקמת כקפל תיראה קוזמת פציעה מיוחזת, בזיקה

 יותר נמוכה בתזירות יחסית קורות מינית מפגיעה הנגרמות הטבעת בפי פגיעות

סזום ממעשה להיגרם עלולות חמורות פיזיות פציעות לאבחון. יותר קשות והן



 ו٦זינ٧ מתמשכת, מחזיות כתוצאת לתיגום צפו״ם שינויים אלו בווו פחות אלים.

 ק״מת מכן, כתוצאה משמן. בחומו שמשתמשים בזמן הטבעת, בפי יחסית

אנלית. פגיעה העוכת של לאפשוות באשו מחלוקת

 48 תון כלל בזון ״עלמו המינית הפגיעה בשל אוזם או הזימום סימני המקוים, בשני

 ויתעגלו ׳ת״שוו הפצעים של החזים והקצוות ימים ו 0-5 תון ׳תאחו הקועים שעות.

 וק לגלותן יהיה וניתן אלו פציעות לזהות קושי יהיה זמן, לאחו חוזשים. 6-3 תון

 אינו גופניים סימנים של היעזום לפיכן, בכלל. אם בזיקות, של מגוונות בשיטות

 מגיעים מינית פגיעה על שהזיווחים העובזה מינית. פגיעה בוצעה שלא בהכוח מצביע

 לכלל להגיע הבוזק הוופא של ביכולת אחת לא פוגעת וב זמן לאחו פעמים הובה

האפשו׳. בהקזם לבזיקה הנפגע להבאת הובה החשיבות ומכאן אבחנה,

מינית פגיעה על להצביע העלולים - פיזיים זיהוי סימני
הטבעת. ופי המין איבו׳ באזוו חבלות ו.

היוכ״ם. באזוו חבלות .2

 מחזוו בזמן שלא זמם או מינית, התפתחות סימני ללא ׳לזה אצל מהפות זמם .3

׳ותו. בוגות ׳לזה אצל

מינית. התפתחות סימני ללא ׳לזה אצל מהפות הפושות .4

 לצ״ן, יש מ״מ. 4 מעל הוא ההתבגוות גיל לפני בנות אצל הבתולים קוום פתח .5

 ולהיפן נוחב, פתח בעלות להיות יכולות מינית, טואומה עבוו שלא שבנות

הקוזם. למצבו לחזוו יכול הבתולים קוום הטואומה, מאז זמן פוק לאחו -
המין. באיבו׳ גיוו׳ על או כאב על תלונות .6
הטבעת. ופי המין איבו׳ באזוו ספציפי לא אוזם .7

הסבו. ללא חוזו בטן כאב .8

הקאות. .9

וקטל׳. או גניטל׳ כאב סו.

המינית. ההתבגוות לפני הגניטלית באנטומיה שינויים וו.

מקיף. בביווו אווגנ׳ ממצא ללא השתן בזוכי חוזות זלקת .12

בישיבה. או בהליכה קש״ם ו.3

בזוע. או בזם מוכתמים או קוועים בגזים .14
היויון. .15

עציוות. וגם גמילה לאחו להוטבה/התלכלכות חזוה .16
מין. מחלת .17

و

i_________



 נפג^י של התנהגות ןירת7לח ודרכים זיהוי סימני
מינית התעללות

 פעילות המחקה התנהגות מתארים מינית התעללות נפגעי ילזים אוזות נבים ניווונים

 שכיחים המין באיבני ועיסוק נגיעה כ׳ נמצא אמנם מבוגנים. של מינית והתנהגות

 ׳לנים בקוב גם הקיימת התנהגות נוה׳ אן מינית, התעללות נפגעי ולנים אצל ׳ותו

 לפגיעה חותכת ואיה אינה עצכוה בפני כנו שהתנהגות כן מינית, התעללות חוו שלא

 ׳ותו ומעמיקה ׳סונית בבניקה הצוון על לאותת יכולה כנו התנהגות נאת, עם מינית.

(.lamb, ו 994)

 ומשפחתי. תובות׳ היסטוו׳, נקע של בהקשוים לבחון יש ׳לנים של מינית התנהגות
 וכלפי עינום כמו נושאים כלפי המשפחה בני עמנות את לבחון המקצוע איש על

 מוכיבים לקחת ויש הילנ התנהגות על משפיעה כנו שונות כ׳ ספק איו בכלל. מיניות

 לגבי למז׳ מועט ינע וביזנו מאחו הנצפית. ההתנהגות העוכת בעת בחשבון כאלה
 ונפוס׳ המין בנושא הכושפחה בני עמנות ולגבי הילנ של והתובות׳ המשפחתי הוקע

 לא או תקינה התנהגות מהי להגניו המקצוע לאיש יהיה קשה שלהם, ההתנהגות

(.lamb, 1994) משמעי חז באופן תקינה

 נפגעי בוונאות לאמת העשויים מבחן או ספציפית התנהגות תסמונת ק״מת לא לצעונו,

 הקוובן הילנ של ובואיון בחקיוה לחלוטין כמעט תלוי מיני ניצול של תיקוף מיני. ניצול

(1994 ,Heiman, 1992; lamb.) עבו לא שחילו כן על מעיו אינו מינית התנהגות היענו 

 פגיעה בהכוח עבו שהילז מעיו אינו מינית התנהגות של שקיומה כפי מינית, פגיעה

 תון ׳ותו, וחב בהקשו הילו של מינית התנהגות לבחון צוין המקצוע איש מינית.

בילו. מינית לפגיעה חשו לפסול או לאשש העשויים נוספים למשתנים התייחסות

992) Heiman,)מינית, שנפגעו הגילים מכל שילזים עולה מהם שונים מחקוים מצטטת ו 

 באחוים, נגיעה כמו: לגילם, מותאמת בלתי מינית התנהגות של גבוהה ומה ביטאו

 על ניבוו מין, באיבו׳ הפה של מגע מין, יחם׳ של חיקוי לאחוים, גוף חלקי חשיפת

 כ׳ אומות ה״מן מינ״ם. מגעים אתם לק״ם אחוים לילנים ופנייה מיניות, פעילויות

 מינית. פגיעה שחוו ׳לנים המ״חנת התנהגות היא הולמת, בלתי מינית התנהגות

 עשו״ם ואחוים מוגווים סימפטומים לבטא עשו״ם הנפגעים מהילוים חלק לנעתה,

 פוםט-טואומטיות. אישיות הפועות התואמים באישיותם שינויים של בצווה להגיב

 לאיווע בסמיכות להתוחש יכולה פוםט־טואומטית אישיות הפועת של ההתפתחות

 פוםט-טואומטית הפועה לשנים. ועו משבועות ׳ותו, מאוחו מוענ בכל או הפגיעה

גופניים סימפטומים במגוון ומלווה הטואומט׳ האיווע של מחוושת בחוויה מאופיינת

ם!،י



 היזכרות יתו, עיונות בריכוז, קשיים זיכוון, בעיות שינה, הפרעות כמו: וקוננטיב״ם,

 של תחושה רגילות, בפעילויות ענ״ן חוסר הטראומטי, האירוע של וטווזנית חוזות

 הטראומטי, האירוע של זיכרונות לעורו העשויים באירועים מהשתתפות הימנעות ניתוק,

 הפגיעה. את מזכירים או חמים לאירועים נחשפים כאשר מוגברים מצוקה ביטו"

1985) Finkeihor & Browne,) תגובות המאפיינים שכיחים תהליכים ארבעה מציגים 

 )מחשבות טראומטית סקסואליזציה מינית: להתעללות ילזים של טראומטיות

 אונים, חוסו בגיזה, תחושת המיניות(, של בלבול מין, על ומוטעות מעוותות

 והקוגניטיבית הרגשית האוריינטציה את משנות אלה חוויות לזבויהם, וסטיגמטיזציה.

 תפיסת ה״אני", תפיסת את שמעוותת טראומה ויוצרות החיצון העולם כלפי הילז של

 ותחושת עצמו כלפי כעס שמרגיש 7 בן ילז זוגמה: שלו. הרגשיות והיכולות העולם

 מה לזעת צריו ה״ת׳ טיפש. "אני בו: שנעשתה ההתעללות את עצר שלא על אשם

 מיני ניצול שחשפו צעירים ילזים אצל טיפש". להיוולז צוין ה״ת׳ מזוע עושה... הוא

 התפתחה לא עז״ן שבגילם מפני זאת אשם, או בושה רגשות להופיע שלא עשו״ם

יותר מבוגרים בגילים המופיעה זו, רגשית "•ולוז

שנפגעו ילדים של אפשריים התנהגותיים מאפיינים - זיהוי סימני
מינית

הבזיקה. בזמן בעכוז או בבטן נוגעים כאשר בעיקר פיזי, ממגע בולט פחז ו.

הבזיקה. לצוון מלהתפשט הימנעות או סירוב .2

הבזיקה. בעת הגב על לשכב סירוב .3
לגיל. בהתאם שלא מיני יזע הפגנת .4

ההתבגרות. לגיל מתחת ילזים אצל התאבזות ניסיונות .5

בהתנהגות. פתאוכז׳ שינוי .6
ריכוז. חוסו .7

אכילה. הפרעות .8

ממסגרת. ובריחה עבריינית התנהגות .9

ואחרים. לימוז״ם בהישגים זרסטית יריזה .10

פסיכוסומטיות. מחלות .11

1990) Conn,) כזינית: התעללות לאבחון הזיאגנוסט״ם הקריטריונים את מציג 
הכזינית. הפגיעה על לשוחח יכולת או רצון חוסו קושי, ם

מינית. בהתנהגות אחרים לערב חוזרים ניסיונות ם
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לגיל. מתאים שלא מיו איבו׳ עם עיסוק ם

כפייתית. אוננות ٥

לילם. סיוטי ٠

הוננתקות. ٥

הגיוני. הסבו ללא הימנעות של תגובות ם

 התעללות של אפשוות לשלול כוי ופואית בבויקה ד׳ איו

 איווע לאשש יכולה ופואית בזיקה מהמקוים בחלק וק מינית.
זו. התעללות של

 מגלה שהילז והיזע הפיווט שומת ככל כ׳ המקצוע, אנשי ביו וחבה הסכמה ק״מת
 ׳ותו. גזולים המיני הניצול של לקיומו הסיכויים כן ׳ותו, ובים המיני הניצול אוזות

 להיעזו יש ולכן ׳ותו זל צעיוים ילזים של הביטו׳ שכושו בחשבון לקחת ח״בים אולם,

 על להתבונן לזעת יש כן, כמו וכזומה. ציווים בובות, משחקים, כמו: עזו, באמצעי

הילד. של הגוף שפת

הבאות: הפעולות את לעיל לנאמו להוסיף יש מינית, להתעללות חשז של במקוה

ולוע. פה כולל גופו חלקי בכל - מלאה בזיקה הילז את לבזוק יש □

 וופאת או ילזים וופאת על־יז׳ תיעשה שהבזיקה ٢מומל בילזה, מזובו כאשו ם

 מבקשת והילזה במידה נוכחים, יהיו מלווה או הווה אחות. ובנוכחות נשים

זאת.
 יהיו מלווה או הווה אח. ובנוכחות וופא יהיה שהבוזק מומלץ בילז, מזובו כאשו ם

זאת. ביקש הילז אם נוכחים
 המטפל הוופא אל ׳שיוות כלשהי מסיבה הגיע הילז אם אונם, של במקוה ם

 להיות יש המשטות׳. הנוהל את גם וכן לוופא הנוהל את לק״ם יש בקהילה,

 לבוש פוט׳ )זוע, שמיותם על להקפיז יש ולכן ואיות בשכויות לצוון עוים

החולים. בבית המיון חזו אל מיזית הפניה לבחון יש לחלופין, וכו'(. מוכתמים
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הקצר בטווח נזקים

 פגיעות אלה קצוה. תקופה אחו׳ חולף אינו מינית התעללות בשל הנגום הנזק

ההתעללות: מתחילת שנת״ם עז של בטווח מופיעים שסימניה,

הנפשי באיזון פגיעה
 יתו(, משקל או קיצוני )וזון אכילה הפועות לילה, ביעותי שינה, נזוז׳ שינה, הפועות

 קשות אלה תגובות ועוינות. כעם, בושה, סומטיות, תלונות אשמה, זיכאון, פוביות,

המשפחה. בתון מבוצעת כשההתעללות ׳ותו

וחרדה פחד
 התעללות של מיזיות כתוצאות קוובות לעתים תואוו וחוזה פחז של סימפטומים

 והיא ילזים, אצל שנמצאה ביותו השכיחה התגובה זוהי (.Green, 1993) בילזים כזינית

חוזות. פגיעה של מאפשוות הילז חשש בגלל מועצמת

ודיכאון אשמה בושה,
 השכיחים מהסיפטומים הם העצמי בעון בפגיעה מלווים וזיכאון אשמה בושה, רגשות

סיבות: בככזה מוסבו כזקוום התעללות. שעבוו בילזים הקשווים

 מתבוות ׳ותו( מבוגוים לילזים )בעיקו כשלילז להתעללות האחויות תחושת □

 שותף היה אם וגם אותו יזם לא אם )גם מעווב היה שבו המעשה של המשמעות

שותף(. היה הוא בתחושתו ולאיום. ٢ללח נתון כשהוא לו

 ומסטיגמה כזניצול האונים. חוסו כזהוגשת מבגיזתו, כתוצאה בהווה האמון אובון נ=ו

הנפגע הילז של העצמי בזימו׳ המתמזגים ואשמה בושה לוגשות שגוומים

החוץ-משפחתי. העולם בפני סגוו להישאו אמוו שהיה הסוז פתיחת ם

 לעמוז או האם, יזי על להינטש מהבית, מווחק להיות שעלול במתעלל "בגיזה" ם
למשפט.

האב. עם במעשה השותפות על באם בגירה ם



 מינית התעללות נפגעי ולנים כ׳ המונים מחקו״ם נתונים מציג (,1993) גניו

 עבנו שלא מילוים ׳ותו ובים התאבזות ניסיונות וכן ויכאונ״ם סימפטומים גילו

 שחוו ילןים שלהם. העצמי העון בתחושת הפגיעה לגבי גם כן, מינית. התעללות

 ׳ותו נמון בסיכון היו המשפחה בני ושאו האם מצו תמיכה ההתעללות גילוי לאחו

 ובמיוחז המשפחה, בני מצו עו״נת תגובה שחוו ילוים מאשו בויכאון לשקיעה

 ומוחלטים בווקים ממצאים איו זאת, עם הכוינית. הפגיעה חשיפת על האם מצו

 האחוים הסימפטומים לגבי גם וכן ויכאון לביו מינית התעללות שביו לקשו באשו

 שלא ילזים אצל גם מופיעים וזיכאון תוקפנות פחז, חוזה, של תגובות שהוצגו.

מינית. התעללות עבוו

התנהגותיות תגובות
 במסגות ילזים עם או אחים עם כוח למאבקי להיכנס ונט״ה מווסנות לא התנהגויות

 ולפעמים נוספת תגובה היא קטנים בילזים התעללות הילז. שוהה שבה החינוכית

 מהסיפטומים הן המינית בהתנהגות הפועות מחמז. בחיות גם הילז מתעלל

 שהתנהגות נואה מינית. התעללות שעבוו בילזים שנצפו והזומט״ם הבולטים

 והתנהגות מינית התעוווות יתו הילז. חווה אותה המינית מההתנסות נובעת זו

 בקוב כפייתית אוננות וכן המיני הקוובן לתפקיז לחזוו נט״ה עם אגוסיבית מינית

 מינית. התעללות שעבוו ילזים בקוב גבוהה בשכיחות נמצאו החביון בגיל ׳לזות

 בזנות. לעיסוק הגיעו מינית, התעללות קוובנות מתבגוות, נעוות כ׳ נמצא כן, כמו

 יחסי לבין חיבה ביו להבזיל מתקשים המינית ההתעללות קוובנות מהילזים ובים

 נמצאו מינית פגיעה קוובנות אצל המינית ההתנהגות וצף של השני בקצהו מיו.

 או המוגבות המינית ההתנהגות והימנעות. מיניות עכבות פוביות, כמו: תגובות,

 חוויה מאותה הנובעים מנוגזים הסתגלות כזפום׳ מוסבות הכווחלטת ההימנעות

מינית: התעללות של קשה
הטואומה. על אקטיבית חזוה באמצעות שליטה חיפוש ם

(.Green, 1993) מוחלט באופן מיני מגיוו׳ הימנעות יזי על הסתגלות ם
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האחי בטווח ןים7נז

 הנזקים של בחינה מאפשר בילזותם מינית התעללות שעברו מבוגרים על המחקו

 זומים אצלם שאובחנו הפסיכיאטריות וההפרעות מוזסימפטומים רבים הארון. בטווח

 במשן נשארות הפגיעות מקרוב. זה שנפגעו ילזים אצל שאובחנו לאלה רבה במיזה

בבגרותו. גם הפגוע, האזם אצל שנים

 המיני, בתפקוז הפרעות לבושל: כמו בובוגרים, אצל "חוזיים הבזלים יש אולם

 הזרז כאשר רב, זמן מוזחקים שהיו זיכרונות של התפרצותם באכילה, הפרעות

 שונות הגנה זוכי ק״מות כן, ככזו הבגרות. בעת מינית חוויה להיות עשוי להתפרצות

 ובחוו״ת עצמה בהתעללות פחות עסוק התעללות שעבר שהמבוגר כזכן הנובעות

 הפגיעות עוצכזת והפחתת האירוע מאז שחלף הרב הזמן עקב וזאת קורבן היותו

 יותר רבים הגנות זפום׳ השנים, לאורן נצברו, למבוגר כן, על נוסף הפוגע. כלפי

 חווים הם הכוקורית, מהטראוכזה מרוחקים שמבוגרים כיוון אישיותו. בקווי שהתמזגו

 פוםט-טראומטיות לתגובות זאת לעוכות וצפויים טראומה של סימפטומים פחות

כזינית התעללות של זיכרונות כזעורר׳ אירועים בעקבות הכזופיעות מעוכבות,

.(Green, 1993)

והתנהגותית רגשית פגיעה
 מבוגרים אצל ביותר השכיחות התגובות הן וזיכאון העצמי כדימוי פגיעה ם

בילזותם. כזינית התעללות שחוו

 שנים, אחרי גם המופיעים גופניים בסימפטומים מלווים חרדה התקפי □

 ؛סימפטומים כללי ומתח אכילה הפרעות שינה, הפרעות לילה, סיוטי וכוללים:
פחז. של

 כזגופו הקורבן של ניתוק בתחושת הכ׳תבטאות דיסוציאטיביות הפרעות ם

 הקורבן ההתעללות. בעת רוב פ׳ על מתפתחות אלה הפרעות ומרגשותיו.

 והפיזי הרגשי מהכאב ולהימלט עצמו על להגן בניסיון ומרגשותיו כזגופו כ׳תנתק

 קרה, "באמת" לא שחווה שהמאורע או מגופו חלק אינו שהוא חש הוא העצום.

 לתחושות לעתים נהפכות אלה תחושות מבוגרים אצל שם. היה הוא שלא או

ההתעללות. כשעברה גם עצכזן"( משל "ח״ם )שקיבלו אוטונומיות
 על משפיע בהתעללות הכרון החריף כזהכאב להימנע הניסיון - רגשית קהות ם

 כויוחז קושי הם. באשו רגשות עם מתמודזים לעתיז והמבוגר הילז שבו האופן

של רגשותיהם את ולהבין להכיר האמור הווה להיות עתיז כשהוא לקורבן צפוי
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 יוכל שבו האופן ל لل מכויע באופן להשפיע עלולה הרגשית קהותו שלו. ולזין

שלהם. לצופים להיענות

 תאונות עצמית, הועבה כוויות, חתכים, גוימת יזי על בגוף פגיעה - עצמי הרם ם

בילזות. מינית התעללות של טווח אווכת פגיעה הם התאבזות וניסיונות ובות

בין־אישיים ביחסים הקשורה פגיעה
 במיוחז משפיע הזבו ואינטימיות. מקובה וותיעה אנשים עם קשו ביציות קש״ם

 קשווים מינ״ם וביטויים ואינטימיות קובה אלה מבוגרים אצל הילזים. עם הקשו על

 או תתפוש שקובה בוהחשש נובעת מהילזים ההתוחקות לעתים, בזה. זה בהכוח

בזיני(. לביטוי הופכת היא חלקם אצל )ואכן מיני לביטוי תהפון
 אל הן ההווים. אל שלילית התייחסות - להוריו הקורבן של בקשר עוינות 1=1

 ומועתקת מווחבת זו התייחסות פגיעה. מנע שלא ההווה אל והן הפוגע ההווה

 קוובנות שהן לנשים וגם בכלל נשים או גבוים אל שלילית כהתייחסות לעתים

להתעללות.

 המלווה הזולת עם אמון יחסי ביציות קושי - באחרים אמון במתן קושי □

הסביבה. מצז חוזוות פגיעות מפני ופחז עוינות בגיזה, בוזוזושוז

 לשחזו מינית התעללות קוובנות אצל נט״ה ק״מת - ההתעללות מעשה שחזור ם

בבגוותם. גם מינית ולהתעללות לניצול פגיעים חלקם ההתעללות. את שוב

במיניות פגיעה
 אשמה והוגשת חוזה מעווו המין כזינית. בהסתגלות משמעותיים קש״ם מתגלים

הנאה. ובהיעזו וצון באי-שביעות מלווים המין ויחם׳
 וללא ובים שותפים עם מיו יחסי ויבו׳ מין, סביב כפייתית התנהגות קיימת לעתים

 גווכזת ההתעללות שתואוו, החויפים הסימפטומים מופיעים כשלא גם הבחנה.

 וליהנות אינטימיות ליצוו בזולת, לבטוח וביכולת קשו ליצוו ביכולת מתמשן לשיבוש

 המשנים טווח, אווכי קשוים ביציות המתקשים מבוגוים של בהיסטוריה מהח״ם.

 למצוא עלולים אנו מתמזת, בבויחה נמצאים כמו מזומנות, לעתים מגווים מקום

בילזות. מינית התעללות

פוסט-טראומטיות הפרעות
 פוסט-טואומטיות כהפועות אובחנו מינית התעללות של חמווים מקוים

פלאש הטואומה, של חזוה חוזה, תגובות פחז, כוללים: שלהם שהסימפטומים
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 שעברו ולזים ביו שהשווה במווקו זיכאון. של וםימפטומים שינה הפועות ן,7ב

 סימפטומים היו שלילזים נמצא אונס קונבנות שהיו למבוגוים מינית התעללות

 שניתן ההסבנ למבוגנים. מאשנ האנון, בטווח והן הקצר בטווח הן יותנ, חמונים

אנוכה תקופה במשן מיניות בתקיפות יותנ קנובות לעתים התנסו שהילנים הוא,

.(Green, 1 993)

 מינית התעללות שעבוו 6-2 בגילים ילזים 10 מתון 9 לפיו מחקו בוצטט גוין

 שהתעללו מהילזים 0/48٥ש־ נמצא אחו במחקו טואומטיות. פוסט הפועות גילו

 פוסט-טואומטיות. מהפועות סבלו פסיכיאטוית במחלקה וטופלו מינית בהם

 והתעוווות הימנעותית התנהגות בתופעה, חוזות התנסות שאובחנו: הסימפטומים

 0/25٥ו־ אבותיהם יזי על מינית התעללות שעבוו מהילזים 75% אוטונומית. יתו

 סימפטומים הואו בהם ובטחו שהכיוו מבוגוים על־יז׳ מינית התעללות שעבוו

 מבוגוים ילזים על־יז׳ מינית התעללות שעבוו לילזים בניגוז טואומט״ם, פוסט

אלה. סימפטומים הואו שלא ׳ותו,

 התעללות שעבוו ילזים של מקבוצה 61% כ׳ נמצא גוין, מצטט אותו אחו, במחקו

 אלה ילזים פוסט-טואומטיות. הפועות של לקויטויונים התאימו ופיזית, מינית

 הימנעות, הטואומה, הח״את פוביות, הוטבה, של גבוהים שיעווים על זיווחו

 ואה הפוסט-טואומט״ם הנזקים בנושא )הוחבה אגוסיבית. והתנהגות התנתקות

כללי(. וקע - א׳ בפוק
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בסוד מינית ״ן١١ונ

 יזי על נקבעת הקוובן עבוו סוניות של כתסמונת בילנים המינית ההתעללות

 גונמים ידי ועל עצמה ההתעללות לאינטראקצ״ת הקשונים גונמים חיצוניים, גונמים

 ללא במסתונ, כלל בזנן מתנחשת מינית פגיעה המזל, לווע פנימיים. פסיכולוגיים

 התנהגותו את מכחיש התוקף קוובות לעתים בלבז. והקוובן התוקף ובנוכחות עזים,

 זבו - משקל כבזות באיות בפניו מוצגות כאשו גם הצעו, למובה התוקפנית-
 לזבו׳ תומכות ואיות חסוות ובים שבמקוים גם מה האיווע. חקיות על המקשה

הנפגע. הילז

 וופואיות משפטיות הוכחות למצוא הקושי את למנות ניתן החיצוניים הגוומים ביו

 מפחז הפגיעה את לחשוף הקוובן של הקושי את ההתעללות, של להתוחשותה
 התוחשות לגבי הסביבה אכ׳ון חוסו את המתעלל, על או משפחתו על עצמו, על

 בנימוק ההתעללות זבו את לגלות שלא לקוובן הישיוות האמיוות ואת ההתעללות,

המשפחה. להתפוווות תגוום שהחשיפה

 נשאות המקוים במובית ההתעללות. של האינטואקציה מן חלק מהווה הסוזיות

 נובע זה ענ״ן חשיפתה. לאחו גם משפחתי סוז בגזו בילזים המינית ההתעללות

 אנו כן, על נוסף עליה. אחויות לקחת ולא ההתוחשות את להכחיש מהצוון

 עצמה. ההתעללות אינטואקצ״ת בתון ההתעללות ביטול של בתופעה נתקלים

 זממה, ׳ציות כמו ההתעללות, את שמבטל הקשו ׳ציות על־יז׳ מושג זה ענ״ן

 של הפיכתו על־יז׳ ההתעללות ביטול מתוחש כן כמו עין. מקשו והימנעות חשכה

 הוגילה, מהתנהגותו שונה באופן הפגיעה בזכ׳ן המתנהג אחב", ל״אזם המתעלל

 להכחיש מנסח המתעלל המקוים, בווב וכזומה. שונה זיבווו ון1כ שונות, תנועותיו

 חוו״ת בזמן עצכוה: ההתעללות בעת הקוובן לביו בינו היחסים של אמיתי היבט כל

 טקסי הקוובן. מן פסיכולוגית עצמו לנתק מנסה הוא ביותר העז הגופני הקשו

 לכותעלל המאפשוים זמן, נתק מעיו ׳וצוים ההתעללות של והסיום ההתחלה

 התוחשה לא כאילו והסיום, ההתחלה טקס שביו להתוחשות להתייחם ולקוובן

מעולם.
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התמכרות שי כתסמונת מינית הונעייום

 המינית ההתעללות לביו אחוות התמכוות צווות ביו וב זמיון ק״ם ההבזלים, למוות

 הוא פשע. בגוו היא ההתעללות כ׳ ׳וזע המתעלל הפיזית(: גם וחוקות )ולעתים

 בואש משמשת מינית התעללות אחוות, התמכרויות כמו לקוובן. מזיק שהוא ׳וזע

 עשו״ם אשמה וגשות כפייתית. חזוה יזי על מונע התהלין במתח. להקלה ובואשונה

 ממכו מוכיב משמש המיני הויגוש׳ ההיבט ההתעללות. את להפסיק לניסיונות להביא

 תלות המתעלל אצל ׳וצוים שלאחויה במתח וההקלה המינית ההתעוווות מוכז׳.

 בזומו؛ עצמו. וכלפי העולם כלפי ההתעללות את להכחיש נוטה המתעלל פסיכולוגית.

 של לםיכופטומים לגנום עשוי ההתעללות מן לחזול הניסיון אחנת, התמכרות לכל

 מתייחסים, לעיל שתוארו ההתעללות שמאפ״נ׳ למוות ועצבנות. חוזה כמו: נסיגה,

 את גם מאפ״ן מהם גדול חלק המינית, ההתעללות של להתוחשותה ככולם, וובם

 סוזיות אחריות, אשמה, של מרכיבים נפשית. ואף פיזית התעללות של התרחשותה

האחרים. ההתעללות מסוגי חלק מהווים והתמכרות,

מינית התעייות נפגעי יידים בהערת קשיים

 מיזע לספק מסוגלים צעיוים שילזים כן על המצביעות ובות עזויות שקיימות למרות

 בזבר הסתייגות ק״מת עז״ן חוו, שאותם או עזים היו להם אירועים על ומזויק אמין
 עליה, מבוססת או האנגלית המשפט שיטת נהוגה בהן ובות, במזינות ילזים. עזות אכוינות

 ברבות זאת, עם שנים. 7 להם מלאו שטרם אלה במיוחז צעירים, ילזים עזות נאסרה

 חוק׳ אם אלא ילזים, של עזויות שמיעת המאפשר בכיוון שינוי מתחולל אלה ממזינות

 "חוקו׳ בישואל, (.Lamb, ו994) אלה עזויות לקבל שאיו מפוושות קובעים המשפט בית

לעזות. להביאם האם להחליט ובסמכותם 14 לגיל מתחת ילזים מוא״נים ילדים"

 הנוגעות ובות שאלות עולות כלפיה, הגישה ואי-אחיזות הסוגיה מווכבות בגין

 לגבי ולספקות לבלבול הגוום זבו ומגבלותיה, ערכה ילזים, עזות ומהיכזנות לאמינות
 שבהם מקוים על נסמכים ילזים להעזת המתנגזים במשפט. ילזים העזת נכונות

 נבוא. ולא היה שלא התעללות מקרה על מספנים כלוכוו, שווא, הצהרות נתנו ילזים

 לזכור, עליכם זאת ואמינות. נכונות הן ילזים של העזויות שמרבית סבורים אחוים

 רק חשוב האיווע. לאמיתות באשו הסופית למסקנה להגיע מתפקיזכם זה שאיו
ק״מת. שווא להצהרות שהסביוות לזעת
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התרחשה לא אם גם מינית לפגיעה לטעון ילדים עלולים בהם מצבים
 "לשתול" עלול התווים אחו גיוושין: משפט לפני עומזים ההווים בהן במשפחות .1

 חזקה יאבו המואשם שההווה כז׳ התעללות, מעשה בו שנעשה ועיון הילו אצל

 הווה של נקמה ניסיון בגלל נעשה כזה מעשה לעתים הילז. אצל ביקוו זכות או

אחוות. מסיבות או האחו בהווה אחז

 פגיעה אוכלוסייה הם גם בסמים משתמשים או נפש חול׳ הווים של משפחות .2

 קובה יפוש המציאות עם בקשו הפועות עם הווה או פונואיז הווה שכן ׳ותו,

 עלול הוא כן. זה איו במציאות ואילו מיני כניסיון אחו הווה של או מבוגו של

כן. על ימות והילז התק״ם, היה, שלא שמעשה הילז את לשכנע
 שיטפלו המקצוע אנשי מוגזות. סיבה לה שאיו שווא הצתות מצהיו תילז לעתים .3

 כה אינפוומציה של "המצאה" להשיג. או לומו הילן מנסה מה להביו ינסו במקוה

 ישוחחו מיומנים מקצוע )אנשי נכונה לא כשנמצאת גם בזיקה מח״בת בעייתית
 לצוון אבחון לצוון בהתאם ויבצעו ומשפחתו הילז על נתונים יאספו הילז, עם

הטיפול(. זוכי על והחלטה תכועה

 כל מכחישים הם שלהם. הגילוי על לעתים מתחוטים שילזים בעובזת להתחשב יש

 על תסוז חשיפת של מההשלכות כבז חשש או הפחזה איום, בגלל שסיפוו מה

 חפוזות מסקנות מלהסיק להיזהו המטפלים על אלה במקוים המשפחה. שלמות

הזבוים. היו לא שאכן

 אנשי של "הקש״ם בפוק תואוו המקצוע׳ הזעת בשיקול תקשווים נוספים גוומים

סיכון". במצבי ילזים לאתו המקצוע

חירום התערבות

 הסביבה שינוי תהית המטפל של הואשונת המטוה מינית, התעללות שנחשפה מוגע

 להגבלת לפעול המטפל על נוספת. התעללות מפני מוגן יהיה שהילז כן המתעללת

 הספציפיים למשתנים בהתאם לחלוטין, אותה למנוע או לילז התוקף של הנגישות

 עצם את ומכחיש פעולה משתף אינו תוקף הלא ההווה אם לגופו. מקוה כל של

 המטפל על ההתעללות, קוובן הקטין על להגן מסוגל לא או ההתעללות התוחשות
 עליו לשמוו שתוכל למסגות ולהכניסו לביתו מחוץ אל בסיכון הילז להוצאת לפעול

המתעלל. ההווה מפני
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לסיכום

 מתרחשת היא בילזים. קשר! פגיעה מהווה מינית התעללות

 או כלכלי למעמז להשכלה, קשו בלי החברה שכבות בכל

 מינית פגיעה זתיות. וגם חילוניות משפחות בקוב לענה,

 בנון הוא לקוובן הנגום והננק גיל בכל לקוות יכולה בילנים

 להיפגע יכולים שילזים לנעת, חשוב ועמוק. טווח אוון כלל

 נוים, אחוים, משפחה קווב׳ סבים, אחים, הווים, יני על מינית

 שוהים. הם בהן במסגוות צוות אנשי וכן הגיל מקבוצת ׳לנים

 הם אותם הילנים עם אמצעי ובלתי ישיו קשו ולאחות לוופא

 וכווני. אקוטי חול׳ במצבי והן תקופתיות, בבניקות הן פוגשים,

 ומכבנים מעויכים אותה ונמות מקצועית סמכות הוא הוופא

 המקצוע לאנשי םוז. אתו לחלוק ניתן ולכן לטמון אפשו ועליה

 ובניהו׳ באיתוו ומוכני חשוב תפקיו והםיעוז הופואה בתחום

 להגיע יכולים מינית נפגעים ׳לנים מינית. התעללות נפגעי ולנים

נוכים: בשתי האחות או הוופא אל

 ונה בקהילה גוום יני על נקבע מינית לפגיעה חשו כאשו א.
 והכלים הינע לוופא ופואית. לבניקה הנפגע את מביא

 העוסקות הושויות ולכן התעללות של נה סוג לאבחן

 הילזים, את יפנו הסעו פקיו ו/או המשטוה כמו בנושא,

 עבוה בהם שנעבוה לחשוב סביו יםונ לגביהם שהתעווו

 הווים גם כן הוופא. אל ולאבחון לבניקה מינית, פגיעה של

 החשו לביווו אמינה כתובת בוופא וואים פוגעים( )לא

מינית. לפגיעה

 אצל מתעווו כן כוי ותון לטיפול או לבניקה המגיעים ולנים ב.

מינית. לפגיעה חשו האחות או הרופא

 לא חשוב הנפגע אל האחות או הוופא יחס המקוים בשני

 עוובה הם קשבת ואונן חם אנוש׳ יחם ביטחון, הקונת פחות.

חשוב המינית. הפגיעה וניהו׳ האבחון ולהצלחת פעולה לשיתוף
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 מנת על זאת הבזיקה, בעת כוח של סוג כל להפעיל לא ביותו

 השתזלו הילז, עם זבוו נוסף. כאונס תתפוש לא שהבזיקה

 ומזוע לעשות הולכים אתם בזיקה איזה לו הסביוו אותו, להבגיע

חשוב. זה

 את לזחות ניתן מתנגז, והילז "סו׳" באונם מזובו לא אם

 Consous Sedation של בשיטה או הוזמה תחת ולבצעה הבזיקה

 לשמוו ועליה לילזים מחויבת החבוה - הזיווח חובת ולעניין

 כז׳ זאת. עושה אינו עליהם האחוא׳ או ההווה כאשו עליהם,

 את מהסובבים אחז כל על בפועל, תתוחש הילז על שהגנה
 של מקוה כל על לזווח החובה המקצוע איש זה ובכלל הילז

 הגוומים ביז׳ והחקיוה הבזיקה את ולהפקיז להתעללות חשז

 המיזית ההתעובות חשובה מיזה באותה בחוק. לכן שנקבעו

בו. הפגיעה המשן מפני והגנתו הנפגע לילן לסיוע
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ההתעללות אבחון ך’הל

 )אם עצמו מהילז להתקבל יכולים התעללות של אפשוות על המאותתים הסימנים

 של ופואית או גופנית מבזיקה מילולי(, באופן עצמו לבטא לו המאפשו בגיל הוא

 אותו המלווים משפחתו בני לביו שבינו האינטראקציה על שלכם מתצפית הילז,

 שהביאו שכנים או מקצוע מאנשי וכן לילז, בנוגע ההורים מזבני הבזיקה, לצונן
חשש. המעלה מיזע לידיעתכם

 אווגנית משפחתית כיחיזה והילז ההונה כזופיעים האחות או הרופא אצל ביקור בעת

 ביניהם. הזינמיקה ועל החונה על הילז, על והסתכלות התבוננות מזמין זה זבו אחת.

 המטוה את להחטיא עלולה זו אורגנית יתיזה של המרכיבים באחז וק התמקדות
זו. במעוכת הקונה של והבנה אבחון של

 בתהלין חשוב תפקיז ממלאת משפחתו בני עם הילז של מהקשו שלכם ההתרשמות

 הילז אלה בגילים צעיוים. בגילים בילזים או בתינוקות מזובר כאשו במיוחז האבחון,

 בו. המטפלת זמות עם או ההורה זמות עם חיוני לקשו אחו גיל מבכל ׳ותו זקוק
 בואש להתייחם נזושים הופואית במעוכת אחו מקצוע איש כל או האחות הוופא,

 כיצז להסתכל עליהם כן, על נוסף במרפאה. הילז של הביקוו סיבת אל ובראשונה

 אותו מחזיק כיצז ומלוכלן(, וטוב מוזנח, או נינוח מסוזו, )נקי, למופאה מובא הילז
 הוא סבלנות איזו אליו, פונה הוא כיצז בזח״ה( או בקבלה בסבלנות, )בוכות, ההווה
 לכל או לחיון מצוקה, לסימני או הילז של לבכיו מגיב ההווה כיצז כלפיו? כוגלה

 בסיס ולהעניק ביניהם הקשו אופי על ובות ללכוז יכולים ועוז אלה כל אחות? כוחווה

בסיכון. ילז הוא הנצפה שהילז האפשוות בענ״ן למחשבות ׳ותו מוצק

 קבלת אזור על הצופים המינהל׳ הצוות עובז׳ בפני גם מומלצת התצפית משימת

 הטבעית. בהתוחשותם הווה-ילז יחם׳ על לצפות ניתן כאן, זווקא המוזמנים. או החולים

 ליחסי העז אחו מינהל׳ צוות איש כל או הופואית המזכירה אצל סביו יםוז התעווו

 בזה וכיוצא חוזרים. איומים קיצונית, הענשה הילז, הכאת כמו: חויגים, הווה-ילז

 לאחות. או לוופא כן על יספו עם יעשה טוב וחריגות, צפויות בלתי התנהגויות

 לזבו. להם מאפשו הוופא אם שלהם ההיסטוריה את מספרים הורים ובות פעמים
 ה״סיפוו" עם להתחלק להם ׳אפשו להם, יקשיב שהרופא מספיק ההורה, מבחינת
שלהם.



 נוסף. תפקיד עצמו על יקבל המקצוע שאיש מציעים אנו איו

 אחות. קצת שונה, באופן מהזבוים חלק לעשות ٢מומל

 על והסתכלו התבוננו - אינטימית אוויוה צוו אומות: הצעתנו

 מיזע אומוים. הם מה הקשיבו לב, בתשומת שלכם הלקוחות

מכן. יתקבל לכם, הנחוץ וחיוני, וב

יזכור! חשוב
סימן וק ולא סימנים כמה כלל, בזון יציג, להזנחה או להתעללות שנחשף קטין ו.

 לשקול תוכלו מזאיג, חשד המעובוים סימנים או סימן חושפים אתם אם אחז.
)ואו בעיניכם המתאים אחו גוום כל עם או הסוציאלית העובזת עם התייעצות

התייעצות(. הפוק:

 חז- מסימנים ולא מסוים זמן לאוון שמופיעים מסימנים להתושם יש ווב פ׳ על .2

 צלקת למשל, כמו במיוחז, מזאיגים לכם שנואים מסימנים חוץ )כאמוו, פעמ״ם

סיגויה(. צוות המזכיוה בעוו

 מסיבות ולהיגום לחלוטין תמימים להיות יכולים ובים מחשיזים סימנים .3

 לו שתהיה יכול פעוט או תינוק לזוגמה: הזנחה. או התעללות עקב ולא שונות

 ומגלה וילזים, מבוגוים עם היטב מתקשו מאושו, נואה הוא אן בגוף, חבווה

 פיזית מאלימות סובל אינו זה שילז להניח סביו סביבו. מהנעשה התלהבות

החבווה. צלקת מלבז נוספים בסימנים מבחינים ה״נו שאז מפני כלפיו,

 הסובלים ילזים אצל גם נצפים בהמשן המתואוים מהסימנים ניכו חלק .4

 שונות התפתחות מבעיות או גבולית שכלית מומה שונים, אווגנ״ם מקש״ם
 אפילו ולהזנחה, להתעללות להיחשף יכולים אלה אפיונים עם ילזים גם כ׳ )אף

׳ותו(. ובה במיזה
 כן, כל קטנים פעוט או תינוק ובווזא׳ שילזים, להאמין מתקשים ובים אנשים .5

 תיתנו ואל זו לתופעה נחשפים אלה בגילים ילזים גם להתעללות. להיחשף יכולים

אתכם. להטעות בשנים צעיוים היותם לעובדת

 מפקחת כמו המתאים, המקצוע איש עם להתייעץ מומלץ ספק של מקוה בכל .6

 תוכלו שאליו מקצוע׳ גוום כל או חבות״ם לשיוותים בלשכה הסעז פקיז המעון,

וזיווה. התייעצות בפוק: לקבל תוכלו נוספים פוטים להתקשו.
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 להתעללות שנחשף ילז לאתו ניתן לפיו ביותו משמעותי סימן

 הביטוי הוגש׳. במצבו נומבוית החופה או ׳ויזה הוא להזנחה או

 עם שלו בקשו חז ושינוי חויגה או מוזוה התנהגות הוא לכן

 במשפחתון, במעון, במופאה, המקצוע אנשי ועם משפחתו בני

 השונות בפעילויות להתנסות שלו ובמוכנות הספו ובבית בגן

 מאנשי לבקש יכולים הוופא או שהאחות מיזע זהו היום. במשן

 שהתעווו חשז לאשש מעונ״נים והם במיזה השונים המקצוע

בסיכון. ילז לגבי בהם

 נפשית, )פיזית, ההתעללות סוג על-פי הפוקים באובעת מצוינים ההתעללות סימני

 ביחסים הקשווים מחים כוספו זה במקום להציג לנכון מצאנו זאת, עם והזנחה(. מינית

 להם. מוזע יהיה מקצוע איש שכל וטוב ההתעללות סוגי לכלל הנכונים "הווה-ילז",

 מטה המפווטים המזזים ההתעללות. בתופעת נכבז משקל "הווה-ילז" ליחסים

התעללות. להתפתחות הפוטנציאל לגבי גבוהה ניבוי יכולת כבעלי נמצאו

ההורה الج להסתכלות מדדים

 ומא״ם כועס וההווה ונחבל נפגע הילז - למצב מתאים הוגש׳ הביטוי האם ם

עליו.

 שאתה מה זה "אם ובתבונה: ענייני זעת בשיקול קונפליקטים לפתוו היכולת ם

לן..." אואה כבו אני אז אומו

 כלפי הזיבוו בטון אמפתיה ק״מת האם נעים. מתוח, שלו, כועס, - הזיבוו טון □
הילז?

 מזובו? בו או מתאו הוא אותו לכוצב מותאם האם - ההווה של הווח מצב □

וביקוותיות. הנאה חוסו לעומת מהילז וסיפוק הנאה ם

 מציגה מחזקת, מעוזזת, מאפשות, הווה התנהגות - חוזונות לעומת הבניה ם

 או ביקוותיות העוות מוובוז התנהגות או הילז, ליכולות מותאמות זוישות

 תעשה לא שלעולם לן אמות׳ "כבו יוזמה: כל לילז מאפשוות שלא זוישות
ושות..." ממני לקבל בלי זבו

נסתות. או גלויה - הילז כלפי עוינות גילו״ ם

שלו....וכו׳(. אבא כמו יוצלח, לא טמבל, )וע, הילז על תוויות הזבקת ם
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הילד الج להסתכלות מדדים

 במלל מגיב לא או אומו, "ויהווה למה מת״חס להווה, מגיב הילו כמה עז □

 בהן בתובויות )למעט ההווה? אל מבט לה״שיו יכול האם הגוף. בשפת ומסתגו

כחוצפה(. נח״ב והזבו למבוגו מבט "שיו שילז מקובל לא

התוהגות. או פעילות ליזום חופשי הילז כמה עז - הילז של יוזמה ם

ההווה. עם אינטראקציה מחפש הוא כמה עז □

לקשב. יכולתו ם

למשחק. יכולתו □

לטקונות. יכולתו ם
מתסכלת. מחוויה כתוצאה - להיוגע היכולת 1=1

לזבו. מזבו מעבו - אוגון יכולת ٥

זופן. יוצאות אמיוות או התנהגות □

זו. לאום מוגזמת קובה ם

לרופא" הנחיות

 חשז ק״ם אם להחליט ותפקיזו מבזלת, אבחנה מבצע אשו זה הוא הוופא

 מתושם שהוא בכן וזי ההתעללות סוג את לקבוע חייב אינו הוופא להתעללות.

להתעללות. חשז שק״ם

 בזיקה שמטותה ההווה, עם ו/או הילז עם בשיחה להתחיל יכול התעללות אבחון ו.

 התנהגות עוינות, כעם, זיכאון, חוזה, פחז, כמו: סימפטומים, של היסטווית

 הופיעו מתי וכן'. תואמת בלתי מינית התנהגות חויגה, התנהגות תוקפנית,

ההווה. ועל-יז׳ הילז על-יז׳ ניתנים הסבוים ואילו הסימפטומים

 קיום לשלול יש פיזית. התעללות לסימני זומים מחלות של מסוימים סימפטומים .2

לזוגמה: להתעללות. חשז בזיקת תחילת לפני הילז אצל מחלות

(OSLEOGENESIS IMPERFECTA) עצם מחלות □

המופיליה( )טוומבוצטופניה, זם מחלות ם

(PSORIASIS BULLOUS IMPETIGO) עוו כ׳חלות ם

(CONGENITAL INDIFFERENCE TO PAIN) תורשתיות מחלות ם

כאן, גם מוזכרים חשיבותם ובגין הזי״ח" "חובת בפוק גם מופיעים מהסעיפים חלק *



פוטיותו. ל٧ שמירר! שיבטיחו בתנאים תתבצע הילז בזיקת .3

 לבוו חשוב בחתעללות. שמזובו אפשוות לשלול יש בית תאונת של מקנו! בכל .4

 "ניבוי אחנ לעקוב יהינ! שניתן כן הזבנים, את לנשום וכן לתאונה ההסבו מהו

 כפעולת להיחשב עשויה ההונים על-יז׳ בטיחות אמצעי אי-נקיטת בית". תאונות

 הקיימות הסכנות את להונה ולהטבינ להזנין לרופא הזדמנות גם זאת הזנחה.

 במופסות מעקות הגבהת למשל: כמו, הכנח״ם, בטיחות אמצעי באי-נקיטת

 במקומות ניקיון חומני אחסון מכסים, עם חשמל שקע׳ התקנת עליונות, בקומות

ועוז. נכים לילזים נגישים ובלתי סגונים

 כל התקבל לא הסבו. לבקש הוופא על - חבלה/פציעה/פגיעה עם ילז הגיע .5

 לעווו צוין הזבו העיניים, למואה מתאים לא או הגיוני לא שההסבו או הסבו

הנפגע. הילז של ליכולותיו מתאים אינו ההסבו אם גם כן חשז.

 שינו" או אומנים שההווים מה לביו אומו שהילז מה ביו בהסבוים סתיוות .6

הבוזק. הוופא אצל חשז לעווו צויכים - גוסה

 להזליק צויכה - סביו הסבו ללא הוופא, אל פגוע ילז של מאוחות הגעה .7

תכופות. פגיעות גם וכן אזומה, נווה

 או פגיעות מוצאים לעתים ישנים. חבלה לסימני לב לשים יש ופואית בבזיקה .8

 קוזמות פגיעות שקיימות ככל שונים. החלמה ובמצבי שונים באיבוים שבוים
 ק״מים אם אלא התעללות, לקיום הוופא חשז את לעווו הזבו צוין ׳ותו ובות

הפגיעות. לסיבת ומהימנים הגיוניים הסבוים

 לגרום עלולה ממושכת התעללות הילז. של הואש והיקף גובה משקל, לבזוק יש .9
 לנוומה ביחס הגזילה אחוזי בזיקת ולכן גזילה, ולבעיות בהתפתחות לבעיות

באבחנה. נוסף כאמצעי לשמש יכולה

 להעוכה וכן הילז, של והחבותית הופואית להיסטוויה להתייחס הוופא על סו.

 ואת קוזמים לאשפוזים והפניות קוזמות פניות ׳בזוק זו במסגות ההתפתחותית.

 ואת משפחה מאותה אחוים ילזים של אשפוזים לבזוק חשוב ההפניה. סיבת

 נמצא ובמחקוים בעבוזות בטיפולו. והם במיזה האם, של אשפוזים או סיבתם,

 לעתים, במשפחה: ילזים כלפי לאלימות נשים כלפי אלימות ביו משמעות׳ קשו
בילזים. גם לפגוע עלול האישה, את שמכו! מ׳

 בזיקות אלו בשפתו לילז להסביו הוופא על הבזיקה ובעת הבזיקה לקואת וו.
מצזו. מוב׳ פעולה בשיתוף ולזכות הילז את לכבז כז׳ זאת ׳עבוו,

 באופן בכתב לתאר יש אחות או גופנית להתעללות חשז של מקוה בכל ו.2

את בכתב לפוט יש כן, כמו והצבע. הצווה הגוזל, הפגיעה, מיקום את מפווט
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 לשאלות ענה תה אתו, ותה התנהג, כיצז הבזיקה, בעת תהילז ההתושתות

 את לפונו יש כלשהי, בזון ותתעוב בבזיקה נוכח ההווים ואחז בתיזה הוופא.

ההווה. על-יזי והנעשה הנאתו

 לשם התיון לחזו הילז את הוופא יפנה בילז, לפגיעה סביו חשז התעווו ו.3

 התעובות בנוום "עשו שהצילותים חשוב תשליתות. ובזיקות צילותים ביצוע

 נופל הנו הרופא הילז. בשלום פוגע ושלא ניתן שהזבו ככל כלשהי, טיפולית

 שק״ם העובזה ציון ללא האבחנה תפוונו בו הפניה בתכתב ההווה את יצ״ז

 לע״ן העשוי ההווה תצז פעולה אי-שתוף לתנוע כז׳ זאת להתעללות. חשז כאן

בכתובים.
 עם קשו הוופא יקיים בו, להתעללות חשש בגין תיון לחזו ילז הוופא הפנה .14

 בילז, הטיפול התשן אחו כועקב ׳עוון וכן לשם הגיע שהילז ו״ווזא התיון חזו
טיפולי. וצף להבטיח כז׳ זאת

 עליו עבוה, בקטין שנעבוה לחשוב סביו יסוז בגין תיון לחזו ילז הוופא הפנה .15

 לתיון הופנה הילז כ׳ לצ״ן יוכל בזיווח לתשנווה. או הסעז לפקיז כן על לזווח

החשד. בהפוכת או באישוש לס״ע יוכלו בנ׳יון הבזיקות ותוצאות

 של בתקוים כגון לתיון, הילז לשליחת תקום שאיו בתקוים בעיקו - לחלופין

 להתייעצות התקוה את יביא שהוופא וצו׳ הזנחה, או וגשית להתעללות חשז

 את להביא יש כזה, צוות בנתצא איו אם התופאה. של התקצוע׳ הצוות בפני

 של התחוזית הסוציאלית העובזת או בכ׳ופאה הסוציאלית העובזת בפני הענ״ן

 להשלתת זוכים לבחון יש כן, כתו התקוה. אוזות ביווו לק״ם עתה ויחז הקופה

 סביו יסוז התספק אבחוני תיזע שבידיהם סבווים הם איו ועז״ן בתיזוז כזיזע

 או התקצוע׳ )בצוות התשותף בביווו נתצא אם בקטין. עבוה שנעבוה לחשוב

 ׳זווחו - סביו לחשז תקום ק״ם כ׳ הכזחוזית( הסוציאלית העובזת עם בביווו

הסעז. לפקיז כן, על

 של הולוונט״ם התסתכים בציווף בכתב, שיתבצע ח״ב הסעז לפקיז הזיווח .16

 זיווח נוופס׳ נבנו השונות בקופות בכזקוה. תעוובים שהיו התקצוע״ם העובזים
 להיוועץ כז׳ הן הסעז פקיז עם תקזיתה שיחה לקיום כ׳קום יש לעתים זה. לענ״ן

 בשיחת הספציפי. בכזקוה הזיווח לזון הכוונה קבלת לשם והן החשז בעצם

ביזיעתכם. היו שלא נוספות התייחסות נקוזות לעלות עשויות כזו התייעצות
 כזיזע להעביר שוטו או נוער, חוקו ילזים, חוקו הסעז, פקיז על-יז׳ הוופא נזוש .1 7

 זה, לענ״ן הולוונט׳ התיזע את וק יעביר )הפציינט(, הלקוח של כ׳תיקו ופוא׳

עבוה תשום זה תיזע בכזסיות איו בזבו. הנוגעים התסתכים צילום על-יז׳ זאת
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 המועבר שהמיזע מוצע הופואית. בסוזיות פגיעה או החולה זכויות חוק על

 יש אם אן וצויה, אינה בפקס מסמכים שליחת רשום. בזואו או אישית "מסר

 הקו. של השני בצז החומו את המקבל אזם הימצאות מח״ב הזבו בכן הכרח

 לווזא כז׳ מקבלו אל טלפונית החומו מעביר יתקשר החומר העברת בתום

 המצ״ן דף להוסיף יש בפקס חומר שליחת בעת בלבז. למענו הגיעה שהחומר

 לשולח להחזירו החומר מקבל על לתעוזתו שלא הגיע ואם םוזי, הוא החומר כ׳

אחר. גורם לשום להעבירו ולא הפקס( מס' )בציון

 החומר מסירת זבר "רשם - לקבלו הרשאי לגורם קטין של בעניינו מיזע נמסר .18

בזבר. הנוגע של הרפואי בתיק

לאחות הנחיות

 הסובלים וילזים לאלימות בסיכון הנמצאים ילזים באיתור חשוב תפקיז לאחות

 חינוכיות, ובמסגרות מגוונות ופואיות-םיעוזיות במסגרות עובזות אחיות מאלימות.

 תחנות מקצועיות, מרפאות משפחה(, )רפואת ראשונית לרפואה כורפאות כגון:

 בתי הנפש, לבריאות מרכזים נוער, מרפאות הילז, להתפתחות מכונים חלב", "טיפת
ועוז. )מלר״מ( זחופה לרפואה מרכזים וילז, אם תחנות ילזים, גני ספר,

 חול׳ בעת הילזים את פוגשות הקהילת״ם־טיפול״ם הבריאות שירות׳ במסגרת אחיות

 הספר( ובתי חלב" )"טיפת בקהילה הכוניעת׳ השירות במסגרות אחיות פגיעה. או

 מהאחיות חלק בית-הספר. את ס״מם ועז מליזתם ישראל ולן׳ במרבית פוגשות
 המשפחה(, מבני אחז בליווי כלל )בזרן הנפגע או החולה הילז את בעיקר פוגשות

חלב". "טיפת אחיות למשל כמו כולה, המשפחה עם פועלות אחרות

 היא אותו השירות אופי את אחת לא מכתיבה האחות עובזת בה הארגונית המסגרת

 צוות או עמיתות, צוות מקצוע׳, רב מצוות חלק היא האחות בהן מסגרות יש מעניקה.

 ב"טיפת כגון: לבז, פועלת אחת אחות בהם מצבים וייתכנו אחיות, 3-2 של מצומצם
קטן. ביישוב או שכונתית חלב"

 חלב" "טיפת בתחנות האחיות: "עיני" זרן עוברים בישראל הילזים כל כ׳ לומר ניתן

 פוגשות האחיות הספר. ובבתי בגנים השונות, במרפאות כן ואחר בינקותם, כבו

 יתרון לאחיות מעניקה זו עובזה בגרות. ועז מינקות וחולי בריאות בכ׳צב׳ הילזים את

 שאין והזוכה מניעה בפעולות והן נפגעים ילזים באיתור הן אחרים עובזים על עצום
זה. במזוין בהן עוסקים אנו

"



 ויכולות יחז גם ההווה ם لل הילז־ את פוגשות הן ובים במקוים נוסף: יתרון לאחיות

 העוסק הפוק בהוחבה )ואה ביניהם המתוחשות מהאינטואקציות להתושם

 אותן מעוזז ואף להן מאפשו עובוות הן בו שהארגון אחיות יש הווה-ילז(. באינסואקציה

 ועל כללי באופן במשפחה הקווה על ללמוז מיוחות הזזמנות גם זו - בית ביקוו׳ לבצע

 ולאתו לזהות לאחות מאפשוים אלה כל מיוחז. באופן להוויו הילז שביו היחסים וקמת

בהם. פוגעים שהם לחשוב סביו יסוז יש ׳לזיהם כלפי שבהתנהגותם הורים

 מיוחזת, פעולה שום לעשות נזושת אינה האחות בסיכון ילזים וזיהוי איתוו לצוון

 והמיומנויות הפעולת ובביצוע בנושא המינהליות ההוואות ב״שום להקפיז אלא

הן: לנקוט האחות שעל הפעולות לה. שיש המקצועיות

הכוללת: סיעודית אנמ״ה הכנת א.
והתנהגותו. הילז ממואה התנשמות ו.

םוציו-זמוגופ״ם(. )נתונים משפחתי וקע .2

במשפחה. ומשבו חול׳ לכוצב׳ התייחסות .3

מחלות(. טיפולים, )חיסונים, הילז בויאות אומזן .4
הילז. גזילת אומזן .5

הילז. של ספציפיות תלונות .6
המיזית. ובסביבתו הילז אצל - בויאות״ם סיכון גווכו׳ .7

התנהגותהילזבמסגותהחינוכיתבההואנמצא)מעון,גן,משפחתון,ביתספווכו'(. .8

הספו. בית אחות אצל חלב, טיפת בתחנת במופאה, ביקווים תכיפות .9

אשפוזים. ותכיפות תזיוות סו.

בניהם. היחסים ואינטואקצית הילז את מלווה מ׳ וו.

 מילוליים ובלתי מילוליים לביטויים הילז, להתנהגות לב תשים שהאחות חשוב בעיקו

 מאפשו הילז, בויאות בושומת המתועז הזה, המיזע הוויו. לביו שבינו ולאינטואקציה

 בילז. ולהתעללות לפגיעה חשז מעווו׳ וסימנים נסיבות קיום על ללמוז לאחות

זה. פוק בהמשן - חשז הכועוווים הסימנים פיווט

 את האחות תפנה בהתעללות, שמזובו חשו של מקוה בכל - חשד התעוור ב.

 במקום בית. בתאונת שנפגעו ילזים לגבי גם כן נוסף, צוות איש של לבו תשומת

 בהתאם להיעון עליה אחו, כוקצוע לאיש או לעמית זמינות או נגישות לאחות שאיו

 חשזה את בפניהם ולהעלות התומכת/מ״עצת למעוכת ולפנות באוגונה להנחיות

בפוק המפווטים מהגוומים מ׳ עם ٢להת״ע ביכולתה כן, כמו התלבטויותיה. את או



 עברה, בקטין שנעברה לחשוב סביו יסוז האחות אצל שהתעוור במקוה "התייעצות".

לוופא. בהנחיות לעיל, כמפווט לנהוג לה ומוצע לזיווח החוק זוישות חלות

 כמה עז מזויקים, מזהים פוטים שקיימים תווזא האחות - פרטים אימות ג.

 ""עלם" שההווה במקוה בירוו המשן לאפשו מנת על זאת והוויו, הילז על שאפשו,

בילז. הטיפול תום לפני

 הבנה, בו הוא והילז נוספות בבזיקות צוון־ ויש במיזה - נוטפות בזיקות ביצוע ך.

לעבוו. עומז הוא בדיקות אלו לילז ׳סביוו הוופא או האחות

 פוטיות על הקפזה תון תיעשה היא הילז של ופואית בזיקה ומתבצעת במיזה

 ביקש אם אלא ההווים, נוכחות ללא נפוז(, )בחדו הולמים פיז״ם בתנאים מובית,

נוכחותם. את הילז

 שהאחות מוצע מינית להתעללות חשז של במקוה - מינית להתעללות חשד ה.

הילז. או הילזה של הופואית הבזיקה בעת נוכחת תה״ה

’הסוציאלי לעובד הנחיות

 הבויאות שיוות׳ במעוכת בסיכון ילזים איתוו בתהלין מפתח תפקיז הסוציאלי לעובז

 מוםזותיה על הקהילה לביו הופואית המסגות ביו המקשות החוליה הוא בקהילה.

 הנהלים לביצוע ויזאג המשפחה אוזות התמונה את ישלים הסוציאלי העובז ושירותיה.

 סביו יםוז ק״ם אמנם כ׳ שנקבע מעת זיווח ויזוא לגבי חולים קופת בכל הקיימים

תכלול: הסוציאלי העובז עבוזת ישע. בחסו או בקטין עבוה שנעבוה לחשוב

 סביו יםוז ק״ם בו מקוה המגלה במעוכת מקצוע׳ עובז לכל והכוונה "עוץ מת! ז.
בקטין. עבוה שנעבוה לחשוב

 או שאחז חשז התעווו שלגביה המשפחה, אוזות הסוציאלי הזו״ח הכנת .2

 להעביר יש הזו״ח את המשפחה. בן בקטין מתעלל או פוגע חבויה מביו ׳ותו
יכלול: הזו״ח למשטוה. או הסעז לפקיז המובית בזחיפות

)אנמנזה(. ח״ם תולזות א.

 חוזוים ו,ם הזבוים חשיבות ובגין הזיווח" ן''חובת7בפו בהוחבו, מופיע זו, [7בפו מהנאנזו חלק *
כאן. גם וכווזכוים



 התרשמות קודמות; לפגיעות חשןות או פגיעות - תנפגע הילז אוז־ות מיזע ב.

 תתעללות או בפגיעה החשוז ואל בכלל הוויו אל והתייחסותו הילז מהתנהגות

לאשפוז. קוזמות הפניות על פנסים כזיוחז; באופן

הנוכחי. האינוע על פנסים ג.

חשוז. משפחה בן של התייחסותו מיוחז ובאופן לאינוע ההודים התייחסות ז.

 ילז של או הנפגע הקטין של בעניינו סעז פקיז אל פנ״ה בעבנ ה״תה האם ה.

במשפחה. אחנ

החשז. בענ״ן הסוציאלי העובז של עמזתו .1

 לפקין ולא למשטנה לזווח החולים בקופת הסוציאלי העובז החליס אם

 המשפחתי ובנקע המתוח באינוע ממוקז יהיה שהזוח מומלץ הסעז,
 של הפליליים בהיבטים לעסוק הוא המשטנה תפקיד לזכוו! זאת הנלוונטי.

בנפגע. או בפוגע הטיפול בתהליך ולא האינוע

 איש או נוענ, חוקנ ילזים, חוקנ הסעז, פקיז בקשת על-פי כויזע מסירת .3

 של בסמכותם מקנה, בכל בכתב. תתקבל המיזע שבקשת נצו׳ משטנה.

 בו שנעבוה סביו יסוז שיש קטין של בעניינו מיזע כל לזנוש לעיל המוזכנים

 של בעניינו שאלה כל על ולענות פעולה לשתף הסוציאלי העובז על וחובה עבנה

 מהאזם לבקש אחנ מקצוע איש כל או הסוציאלי העובז נשאי האמונ. הקטין

 זהות תעוזת להציג שוטנ או נוער חוקן ילזים, חוקנ סעז, כפקיז עצמו המציג

 בתיק ותיעוז בנישום ח״ב שנמסנ כל נישיון(. או )תעוזה מתאיכזה ואסמכתא

הלקוח.
 קיום לווזא יש זה ובכלל בסיכון ילז איתונ של מקנה בכל הקונה אחנ מעקב .4

בחוק. כנזנש זיווח

 על־פ׳ החולים, קופת בתון בקטינים ופגיעה התעללות מקן׳ אודות מיזע העבנת .5
 בהוואות פוגעים ואינם במיזה החולים, קופות בכל שהוצאו המיוחזים הנהלים

החולה. זכויות חוק על־פ׳ סוזיות שמיות בחובת או הזיווח חובת בנושא החוק

 בנושא הקיימים הנהלים על־פ׳ - התופעה ממז׳ אוזות סטטיסטי מיזע ויכוז .6

חולים. קופת בכל
 פקיז׳ זה: ובכלל בנושא, העוסקים והשירותים המקצוע אנשי אוזות מיזע ויכוז .7

 באוכלוסיית טיפול למתן מוכזים במשטרה, נועו חוקו׳ הילזים, חוקו׳ הסעז,
 זה כויזע העמזת ועוד הילז לשלום הכוועצה מיט״ל, אל"׳, כמו: נפגעת, ילזים

חולים. קופת בכל הקיימים הנהלים על־פ׳ במעוכת העובזים לנשות
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מתלבט אשר במעוכת מקצוע איש לכל ובייעוץ בהזוכה מקצועו סיוע הענקת .8

הזיווח. חובת בעניו!

 לנושא תקים או הקימה החולים שקופת מקצועיות זיון בקבוצות השתתפות .9

בקופה. הקיימים הנהלים על־פ׳ הכל בקטינים, התעללות

 נפגעי ולנים "איתוו בנושא מקצועית והעשנה השתלמות תכניות הכנת סו.

והזנחה". התעללות

 בסיכון" "׳לנים לנושא באוגון המקצועיים העובזים בקוב המונעות העמקת וו.

 איש של הויווח חובת לענ״ן זה ובכלל בפוט, בקטינים ולהתעללות בכלל,

בנזון. תוציא או הוציאה החולים שקופת הנהלים על־פ׳ הכל מקצוע.

 לעובז׳ לס״ע העשויים נהלים או שיוותים חוקים, חזש: מיזע בכל האוגון עזכון .12

 החבוים ומשפחותיהם בסיכון לילזים והשיוות הטיפול בשיפוו החולים קופת

 ועל־פ׳ הבויאות משוז של הכללי המנהל הונאות על־פ׳ החולים, בקופת

החולים. קופת על-יז׳ בנושא שהוצאו הנהלים
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פיזית להתעללות זיהוי ימניס

 המוצגים מאלה ובים סימנים להתעללות. חשז סימני המפוטות טבלאות יוצגו להלן

 הוא החשוב אחוים. התעללות סוגי לגבי גם תקפים פיזית, להתעללות בהקשו

 אבחון בקטין. לפגיעה חשש בענ״ן מחשבה המקצוע איש אצל ׳עוווו שהסימנים
 בסוגי יזע למבחן אתגו כאן איו - חשוב פחות הוא הספציפי ההתעללות סוג

 בפועל נפגעים שכבו ילזים או בסיכון ילזים לאתו מאמץ אלא השונים, ההתעללויות

בהם הפגיעה המשן את המובית במהיוות להפסיק ויש

הסימנים פירוט

גיל ٠x חיצונית הופעה
 ההזנחה תופעת את גם מאפיינים אלה סימנים

18-12פיזית"( "התעללות בפוק ואה - זה לפוק )הוחבה 12-6 6-2 2-0

ب + ب מסורק ולא וחוץ לא

+ ب מוחלפים אינם החיתולים

ب ب ب ب וע ויח מזיפים מלוכלים, בגזים

♦ ب + ب השנה לעונות מותאמים אינם הבגזים

ب ب ب ٠
 מוחלפים אינם הבגזים

וב( זמן בגזים אותם )לובש

ب ب ب ب קיצוני באופן בהופעתו מוושל

 ל״חס ניתן בלבז. חיצונית הופעה בסים על מסקנות מקבלת להיזהו יש ם

נוספים. סימנים בליווי מופיעים אם משמעות
 סיבה להוות עלולים ומחסוו עוני של סביבתיים תנאים תובות״ם, מוכיבים ם

בחסו. לוקה חיצונית להופעה
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١٠٦ גופני מצב ב.
 בפוק ואה - תמונות בליווי הזה לפוק הותבה

18-12זיהוי סימני - פיזית" "התעללות 12-6 6-2 2-0

העור על פגיעה סימני

+ + + הצלפה או הכאה

+ + + t נשיכת

1 + + +
 מתלישה )כתוצאה בשיער קרחות

משיכה( או

כפניה פגיעות

t + + ب שינ״ם שפה, - פה

+ + + + שבר המטומות, זימום, - אף

+ ب 1 + אגווף או סטירה סימני - לח״ם

ه ب ٠ ب  תנון, באפרכסת, קרעים זימום, - אוזן
התוף עור

t + 1 מורחב, אישון "פנס", זימום, - עינ״ם

כוויות

ب + ب + כלי באמצעות כוויות

+ + ب + סיגריות באמצעות כוויות

+ + + * רותחים נוזלים באמצעות כוויות

ובשרירי□ בשלז נזק
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גיל גופני מצב ב.
 בפוק ראה - תמונות בליווי הזה לפוק הרחבה

18-12זיהוי סימני - פיזית" "התעללות 12-6 6-2 2-0

٠ + t ب "סחיטה" שברי

t ب t + המטפיסיז של שבו

t ٠ ٠ + בצלעות שבוים

t + * ٠ סימטו״ם שבוים

+ + + ب "עזיבות" מפגיעות כתוצאה שבוים

+ ب ب שבב״ם שבוים

פנימיים באיבוים פגיעות

، ٠
 ניקוב מעי, חסימת טחול, כם, בטנית: פגיעה
פנימיים זם שטפי השתן, שלפוחית ניקוב המעי,

ب ب ٠ םובזורלית המטומה

٠ ب
חבורות - נשימה והפסקת הנק

בצוואו חתכים או

הועלה

٠ ب ب ب סמים החזות

٠ ٠ ٠ ٠ לצווך שלא תוופות מתן

ب ب ٠
 בתוופות לועה שימוש

והוזמה( הרגעה תוופות )כגון

٠ ب ٠ ب שת״ה בלי מלח של מוגבות בליעה

ب ٠ * ب כ׳ים של מוגזמת שת״ה

ب ب ب מים מניעת

٠ ب ب בכוח השקיה
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גיל גופני מצב ב.
בפוק באה - תמונות בליווי הזה לפוק הוחבה

18-12זיהוי סימני - פיזית״ "התעללות 12-6 6-2 ج-0

ب ب ٠ ب הנוומל׳ מהט״ח גבוה או נמון משקל/גובה

ب ب ب ب בזמן מיקות או תוופות, חיסונים, מקבל לא

+ ب ب ب נחוצים ופוא״ם עזוים מקבל אינו

+ ب ٠ ب גבוהה בתויוות שינה הפועות

ب ب ٠ ب ומתמשכת מתמזת ע״פות

ب + t ب כווני תיאבון חוסו או תמיז׳ ועב

+ ب במיוחז וזות גפ״ם

ب ואזמזמות לחות קוות, וגל״ם או יז״ם כפות

+ ب + גבוהה בתו־יוות ושלשולים הקאות

٠ + + ب קוובות לעתים חולה תכופות/ התקווויות

+ ب תכופה חיתולים תפוחת

ب ب t ب מטופלים שאינם פצעים של זיהומים

+ ب ب שבונות ציפוונ״ם

+- ٠ המין באיבו׳ או בישבן גיוו׳ או כאב על תלונות

 ادا להגזוה קשי□ הגבולות מלאכותי. ובים במקוים הוא גיל לפי המשתנים מיון ٥

 בגיבוש וב משקל המאותוים המשתנים למספו התופעה. "נוומליות" העוכת גם

גובות. החשו מיזת ׳ותו, וב המשתנים שמספו ככל להתעללות, חשז

 לקיום סביו יםון לעווו מספקת ככועס או מספקת שנוכחותם משתנים יש כ=ו
ושבוים. כוויות, למשל: כמו, התעללות.

 הילן הסתגוות - היא אף חשובה הסימנים לפשו וההווה הילן תגובת ٥

 נווה להנליק צויכים הווה מצו הגיוני לא הסבו מתן או הסבו ממתן והימנעות
התעללות. לקיום חשו ולעווו אזומו,
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י"*
מוטורית התפתחות ג.

18-12 12-6 6-2 2-0

+ עצמים או פנים אחר עוקב אינו הילז

٠ לגילו מותאמים קולות משמיע אינו

t ♦ בתנועה קש״ם או בתנועות פסיבי

+ * סביבתו עם קשו ביציות פסיבי

+ t בגילו אחרים ילזים לעומת ופו״ם שויוים

+ + זחילה עמיזה, בישיבה, קש״ם

* + + בהליכה או בישיבה קש״ם

+ t בזיבוו או בשפה קש״ם

+ t + לגילו הסברים או הוואות בהבנת מתקשה

ب + ٠
כ׳משימות או מהתנסויות קיצונית נותע

מוכבות לא

+ ٠ +
 המצופה מוסווית בפעילות מתקשה

גילו מבני

+ t נוקשה גוף חופשיות, בחוסר בותנועע

 לייחסם ולא להיזהו יש ובים. מגוומים לנבוע עשו״ם מוסווית התפתחות ליקו" □

 מתחומים סיבונים בליווי חמוטוו״ם הסימנים כמות שוב, התעללות. לתופעת מיזית
והוויו. הילו על ההסתכלות והעמקת להתעללות חשן שיעוובו ואוי נוספים

 סיבות קיום לשלול וצו׳ התעללות בגין התפתחות׳ לליקוי חשו מתעווו בטום □

אחוים. או תוושת״ם נוירולוגים, נזקים כמו אחרות,

ج



גיל
לימודי ומצב קוגניטיבית יכולת ד.

18-12 12-6 6-2 2-0

ب תלימוז׳ במצב ופתאומית קיצונית חיזנזנות

ب ب + ושוטף מילולי בביטוי קושי

+ ب ומסובב סיבת של בסיסית בתבנח קושי

t + ٠ מאונגן ולא מבולבל תחשיבם תתלין

+ +
 תמונת, )תסבני שמיעתי כזיזע בעיבוז קושי

וכו'( סיפונ

t + העתיז בתכנון קושי

ب + וכו'( למחנ תיום ביו )מתבלבל פגוע הזמן חוש

+ ب ب בסיסיות לכזיזת מיומנויות בוכישת כותקשה

ب ٠ ب
 כזשימות או נזזשים נושאים מלמיזת נתיעת
חזשות

ب ب
 יש כאשנ גם ללימוזים נמוכה מוטיבציה

לכן יכולת

 קש״ם ככזו: אחוים, מתענבים משתנים קיום לשלול מוצע חשז גיבוש בטרם ם
וכו'. אווגנ״ם נזקים למיזם, לקות תובות׳, ביו מעבנ בגין

 בםכוח מכוון אינו כזשתנים של מצוכזצם מסכו או בוזז משתנם קיום □
 על יצביעו ביחז ואשו נוספות מקסגוניות כושתנים שיצטנפו תכנתי לתתעללות.

לתתעללות. חשז
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גיל רגשי מצב ה.
أ 8-1 2רגשית"( "התעללות הפרק - ראה זה לפרק )הרהבה 12-6 6-2 2-0

ب t ٠ ומאוים מפוחז

ب t ٠ חריג באופן עצבני

ب ب ب תמיר באופן מאושר כלא נראה

ب ٠ מוזאג נראה

٠ + + ب מבולבל נראה

٠ ٠ ب ٠ לכאב או להנאה מגיב אינו

+ + + + הבעה חסרות פנים

٠ ب ب + כלל מח״ן לא או רחוקות לעתים מח״ן

ب ب מהזמן ניכר בחלק בעיניים זמעות

ب ب חלשה תלונה כמו הנשמעת יללה מ״לל

ب ٠+ ب ب תסכול לשאת מתקשה תסכול/ מביע אינו

ب ب ٠ לסביבתו אזיש

ب + + מיוחז באופן ושקט עצמו בתון מכונם

+ ب ب ب מסוים אזם בנוכחות למתח נכנם

+ + ٠ גופני ממגע נרתע

٠ ب ٠ נמון עצמי זימו׳

٠ ب ٠ עש״תו על ביקורת עצמו, כלפי גנאי כינו" מבטא

+ ب ب ٠ קרובות לעתים בוכה

٠ ب שקרו רעים בזבוים עצמו מאשים

ب t אותם ולקרוע לחבל נוטה מעבוזותיו, מרוצה אינו

ب + למות רצון מביע

ب ب התאבזות מחשבות מביע או חושב

٠ ب ٠ -ا- בולטת בצורה פסיבי

* ب + ועוין כעוס

+ ب ب ٠ רגש״ם במצבים קיצוניים שינויים
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 באים אלה משתנים כיצז ולבחון "הווה-ילז" האינטראקציות על להתבונן חשוב ם

 כאשר בפחז. או ברתיעה, מגיב והילז אליו פונה האם כאשר למשל: ביטוי. לכלל

 לניסיונות אזיש או חיון, מחזיר אינו או הבעה, חסרות פניו אליו, מזברת האם

וכן'. ההורה של פיזי ממגע נרתע או להפעילו, ההורה

 הבאים לגירויים ההורה של הרגשיות התגובות על להסתכל רושוב מיוה באותה ם

וכו'. )מאשים( תוקפני חרז, כועס, הילר: מצז

גיל
התנהגות ו.

18-12 12-6 6-2 2-0

ب חז-גוניות בתנועות מתנועע

ب משינה קימה בעת קול משמיע אינו

ب ٠+ פיזית מקרבה פחז מגלה

♦ חופשיות מתנועות נמנע
٠ ب חיתולים החלפת בעת נרתע

ب + ب ♦ חיבוק או ליטוף כולל גופני ממגע נרתע

ب + ٠ אחרים ילזים כלפי בתוקפנות מגיב

٠ + + מזון בחיפוש מרבה

ب ٠ + אחרים ילזים כלפי מיני באופן מתנהג

ب + מבוגרים כלפי מיני באופן מתנהג

ب ب ب ילזים עם במשחקו מינ״ם מצבים משחזר

ب ب ب מהם נהנה שבעבר מאלה ואף ממשחקים נהנה אינו

ب ب ب מיניות או חריגות בוטות, במילים משתמש

ب ب + ب עין קשר יוצר אינו

ب ب ب גילו בני אחרים ילזים כמו מצפון מפתח אינו

ז ب ب גבולות בבזיקת תזיר עוסק

+ ٠ לקחתו הבא ממבוגר פחז מבטא

♦ ب ب כאלה לקשרים חשש מבוגרים/ עם קשר יוצר אינו

+ + לגילו מתאים שאינו מיו בנושאי רב יזע מגלה

+ כפ״ת׳ באופן מאונן
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גיל
!.התנהגות

18-12 12-6 6-2 2-0

+ ٠ ب לגילו תינוקי באופן מתנהג

+ + הוטבה בעיות ניקיון/ הנגל׳ רכש שכבג אף מוטיב

+ ٠ + לעצמו להזיק ונוטה לתאונות מוען

+ ب + שעושה שגיאות על וב ٧בלח מגיב

ب ب t והישגיו בעשייתו גאה אינו

٠ +- + מתחמק או לפגיעה בנוגע שאלות על לענות מטוב

٠ ٠ מופוזת צייתנות מגלה

٠ + ילזים עם עימות של סוג לכל להיכנס פוחז

٠ + ٠ ופואיות ובזיקות מעזוה קיצוני באופן פוחד

ب + + מחמז בחיות פוגע

+ + + אלימות ומעשי בעימותים מובה

ب + )ונזליזם( בוכוש ולפגוע להוום נוטה

+ + התאבזות ניסיונות עושה

٠ + הלימוז לשעות ונשאומעבו הספו לבואלבית מקזים

٠ קוובות לעתים הספו מבית נעזו

٠ ٠ + בגזים ת והוון ופואית מעזוה קיצוני באופן פוחז

+ t התעמלות שיעוו׳ - פיזית בפעילות להשתתף מסוב

ب t חבויו בנוכחות בגזיו להחליף מוכן אינו

٠ ٠ אחוים ילזים עם בקשויו ה״קוובן" להיות נוטה

٠ שליליים ציונים קבלת בעת ומוגזם גזול חשש מבטא

ب ٠ הזווש הציוז בלי הספו לבית בא

ا t מזון מבקש או גונב

+ + + לגלות יכול שאינו מוזות על וומז

+ + + נותע בסוף אן ולשוחח אליכם לפנות ווצה

+ + בוזז הוא למעשה אן חברים הרבה לו שיש מספר



גיל
התנהגות ו.

18-12 12-6 6-2 2-0

+ t ب ממשחק נמנע

t ٠ נטושים במקומות לישון מרבנו

+ + אחרת בתמונת או שכנ תמורת מועסק!

+ ب + תכופים זעם תתקפי מופיעים

גיל
T. המשפחה,הודה ال□ קשר

18-12 12-6 6-2 2-0

פיזית" ו"התעללות כללי" "רקע בפרקים: ואה הרחבה

+ t + ההווים אחז ו/או משפחה, בני עם ביחסיו חשש מגלה

+ ب ٠ ההווה כלפי ובולטת חריגה צייתנות מגלה

+ + ٠ ומפוחז מבוהל כשהוא ההווים לאחד נצמז

+ + ממלווים להיפוז כשעליו פניקה סימני מגלה

+ + ٠ חריג באופן ההווה את מחבק מטפל, מלטף,

ب ب ب בפניו להתבטא מעז ואינו מההונה מפוחז נואה

ب ب ب ההווה עם מזבו כאשו עיניו משפיל

t ب מאוז וחוקות לעתים יחז נמצאים וההווה הילז

+ ب משפחתיים באירועים משתתף אינו הילז

* ب לשוטט או מהבית להיעזו מרבה הילז

+ + תמיהה מעוונים בבית השינה סזו׳
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גיל היז*ד עם ההורה ןשר7ח.
 פיזית" "התעללות כללי", "רקע בפרקים: ואה הוהבה

18-12רגשית". ו"התעללות 12-6 6-2 2-0

+ ب + עין קשו הילז עם יוצר אינו ההווה

+ ب + + אתו כ׳וזבו אינו / בקול הילז עם מתקשר אינו ההווה

ب ٠ ٠ אחוות או מילוליות לקויאות מגיב אינו

٠ * ٠ הילז של מצוקה לסימני מגיב אינו

t ب ب + הילז של ממעשיו התלהבות מנאה אינו

٠ ب ♦ + גנאי בכינו" לילו פונה

+ + t ٠ וגישות בחוסר הילז אל מת״חס

+ ب + ٠ חיוביות ולא שליליות התנהגויות אל מת״חס

٠ + + ושלילי מעליב באופן אחוים לילזים הילז את משווה

+ ٠ ب חבויו ליז הילז את מב״ש

٠ ٠ מעוכו מפחית או הילז את מאשים

ب ٠ אומו שחילו למה קשוב להיות מתקשה

ب t t שליליות תחושות לבטא לילן מאפשו אינו

+ ٠ ب עקבי לא באופן אליו מת״חם

+ t ٠ בוווים וגבולות זוישות הילז בפני מציב אינו

ب ٠ ب + הילז כלפי אויש

ب + ٠ אומו שהילן מה כל כלפי מאוז ביקורתי

ب t + כבוים ועונשים הגבלות הילז על מטיל

+ * + ٠ שונות משפחתיות בבעיות הילן את מאשים

+ ب ٠ t פיזיים באיומים הילז על מא״ם

+ + + בנטישה הילז על מא״ם



גיל הייד DU ההורה קשר ח.
 פיזית" "התעללות פללי", "רקע בפרקים: ראה חבה٦ה

18-12רגשית". ؛"התעללות 12-6 6-2 2-0

+ t לבית ים1חב של כניסה מאפשר אינו

٠ ٠
 בנוכחות הילז את ומשפיל 1הספ לבית מגיע
אתני□ ילזים

ب ب ب ب נשיקה( ליסוף, )חיבוק, פיזי מגע לילז מעניק אינו

ب ب ب כלפיו אלים המשפ' מבני שאחז בעת מתענב אינו

ب + בכן צורן כשאין גם הילז את רוחץ

ب ب + ب שלילי באופן הילז אל מת״חם

٠ ٠
 וגש״ם, )גופניים, הילז לצונכ׳ בחיוב מגיב אינו

ופוא״ם(

גיל  אנשי אי ההורה/ההורים יתס ט.
18-12המקצוע 12-6 6-2 2-0

ب + ب ب מפגישות ומתחמק 1מקש תע1נ

ب ب ب ب נגזו כמכוון הילז התנהגות את מ״חם

+ + + ب הפרט צנעת לתחום בפלישה המקצוע איש את מאשים

+ + + + המקצוע איש אל לילז שקורה מה לכל אחריות מעביו

+ + + + הילז בבעיות לזון מסרב אן מגיע או לפגישות, בא אינו

+ + ب להתנהגותו באחויות הילו נמצא בה המסגרת את מאשים

ب + + ٠ הילז בבעיות עמו לנון לניסיונות נענה אינו
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הסימנים פירוט

גיל
קליניים עזר סימני א.

18-12 12-6 6-2 2-0

ب ٠ + בתקשורת הפרעות

ب ب ب בזיבוו הפרעות

+ + + לשונית בהתפתחות ליקוי

+ ب ب + מוטורית בהתפתחות ליקוי

٠ + + בריאות בעיות

ب ٠ ٠ פסיכו-םומטיות מחלות

٠
 ביכולתו מאמין לא בעצמו, בוטח )לא נמון עצמי ימוי1

בהתנהגות(. פסיבי סיכונים, לוקח לא להצליח,

18-12 12-6 6-2 2-0 הוזנהגנוניים עזר סימני ב

ب ب ب ب אכילה בעיות

ب * עצמית הכאה כולל הרסנית התנהגות

* ٠ גניבות

٠ ٠ היסטויה - קיצוניות תגובות

18ם



18-12 12-6 6-2 2-0 התנהגותיים עזר סימני ב.

٠ ب ٠ שינה הפועות

+ ♦ נשיכות

+ כפייתית התנהגות

ب ب ٠ + חוזה וביטו" פחזים

ب ب היפוכונזו״ה

התאבדות ניסיונות

ب ٠ ب + הגיל עפ״ן וגשית התפתחות

t 1 חבות׳ ביזוז

t ب לקוי גוף זימו׳

٠ * כווזוים זמיונות

ب ب הרטבה

ب + 1 התלכלכות

٠ + בלימוזים בעיות

ب ب ب ب כובוגוים עם וביחסים בתקשוות בעיות

1 + גילו בני עם בתקשורת בעיות



fl’i’n לפגיעה זיהיי ימני٠
٦

הסימנים פירוט

גיל
פיזיים זיהוי סימני א.

18-12 12-6 6-2 2-0

+ t ٠ הטבעת ופי וימין איבו׳ באזוו חבלות

+ + + הפנימי בחלק ובעיקו היוכ״ם באזוו חבלות

+ + ب מינית התפתחות סימני ללא ילדה אצל מהפות ומם

ب בונות ה1יל אצל מחזוו בזמן שלא זמם

٠ ب הפושותמהפותאצלילדהללאםימניהתפתחותמינית

ب ٠ ب המין באיבו׳ גיוו׳ או כאב על תלונות

+ + ٠ ب הטבעת ופי המין איבו׳ באזוו ספציפי לא אוזם

t + t t הסבו ללא חוזו בטן כאב

٠ + ٠ + וקטל׳ או גניטל׳ כאב

٠ ب + ٠
 אווגנ׳ ממצא לא השתן בזוכי חוזוות זלקות
מקיף בביווו

٠
 ההתבגוות גיל לפני הגניטלית באנטומיה שינויים
המינית

+ ٠ ٠ ب בישיבה או בהליכה קש״ם

ب ب ٠ בזם מוכתמים קוועים בגזים

٠ היויון

+ ٠ ب גמילה לאחו להוטבה/התלכלכות חזוה

+ ٠ ب מין מחלות

٠ ٠
 בפות הונזילומה או הופס מסוג נגיפים הימצאות

הטבעת בפי או



גיל
התנהגותיים זיהוי מני’',.؟ ב.

18-12 12-6 6-2 2-0

+ +
 בבטן ים٧טג כאשר בעיקר פיזי, ממגע בולט פחז

הבזיקה בזמן בעכוז או

t + + הבזיקח לצוון מלהתפשט הימנעות או טיווב

+ t + הבזיקה בעת הגב על לשכב טיווב

ب t t לגיל בהתאם שלא מיני יזע הפגנת

٠ + + ההתבגרות מתחתלגיל ילזים אצל התאבזות ניסיונות

t t * ب בהתנהגות פתאומי שינוי

+ t ٠ ויכוז חוחו

t + + ب אכילה הפנעות

+ ب ממטגנת ובריחה עבריינית התנהגות

* ٠ ואחוים לימודיים בהישגים זוטטית יריזה

+ ٠ פםיכו-םומטיות מחלות

٠ ٠
 מינית פגיעה על לשוחח יכולת או רצון חוסו קושי,

אפשרית

+ ٠ מינית בהתנהגות אחוים לערב חוזוים ניסיונות

+ + + לגיל מתאים שאינו כ׳ין באיבו׳ עיסוק

ب כפייתית אוננות

ب + לולה קוויו׳

٠ + התנתקות

* ب הגיוני הסבו ללא הימנעות של תגובות

?18 1 ..ئ — -



—ل זיהוי ימני_ להזנחה זיהוי ימנינ

הסימנים פירוט

גיל
X. להזנחה חיצוניים זיהוי סימני

18-12 12-6 6-2 2-0

ب ب ٠ מזושלת הופעה

ب ب ب ب מסוזו ולא נקי לא

٠ + ب מלוכלכים בגזים

+ + + + ונם٧ל מתאימים שאינם בגזים

ب + + + חיוווון

٠ + + + תגובה חוסו עמומה, פנים הבעת

גיל
להזנחה גופניים זיהוי סימני .1

18-12 12-6 6-2 2-0

t ب ٠ ب יזוז היגייני מצב

+ ب + + הגילית לנוומה בהשוואה ׳רוזים וגובה משקל

ب + + + גבוהה ובתזינות נבים פצעים

٠ + בעכוז פצעים

ب ب ب גבוהה בתזיזות התייבשות

ب ٠ ب נעב על תלונות ניבוי - לקויה הזנה

ب * ب + גבוהה בתזיוות מטופלות בלתי נפואיות בעיות

ب ب ب + חיסונים קבלת א׳

ب ٠ + + תפוחה בטן

184



גיל
להזנחה גופניים זיהוי סימני ב.

18-12 12-6 6-2 2-0

٠ ٠ + ٠ מגולגלים עכוזים

+ t + + שכיחים חול׳ מצבי

+ ٠ ٠
 כמו: ופוא״ם, עזר ובאמצעי במכשיוים שימוש א׳

ועוג קב״ם, שמיעה, 1מכשי משקפיים,

+ + + + קיצוני באופן מטופלות לא שינ״ם

٠ + + + נע ניח מגיף

גיל
להזנחה התנהגוחיים מאפיינים ג.

18-12 12-6 6-2 2-0

٠ ٠ מזון לקבלת תכופות בקשות

ب מזון גניבת זה ובכלל גניבות

ب ب ٠ זלילה - באכילה הפגזה

ب ب ب שוטטות

ب + אלכוהול לשת״ת התמכנות

ب ٠ בסמים שימוש

ب ب ب עבנ״נ״ם באימעים כועונבות

ب +  ניסיונות ביצוע או להתאבז נצון בזבנ התבטאויות
התאבזות

ب + בלימונים ענ״ן וחוסו אגישות

٠ ٠ גלה שפה

+ ♦ ب חינוכיות ממסגוות היעגרות

أ"



בטבלאות טימוט 11______________

 העוכר!. של העיוני בחלק המופיעים להתעללות הסימנים כלל את מנכזות הטבלאות

 מופיעים אחוים בכולם. או התעללות סוגי במספו ומופיעים חוזנים מהסימנים חלק

אחז. התעללות בסוג נק

בילז. להתעללות או לפגיעה חשז מתעונג כאשנ לכם לס״ע הטבלאות מטות

 לאובע ומתייחסים שונות לקטגוויות המחולקים ובים משתנים הוצגו בטבלאות
 בלאות1בכ מווכז כזה שמיזע לזכור, חשוב בטבלאות, הפוטים ריבוי בגלל גיל. קבוצות

הצורן. בעת בו להיעזו וניתן

 את לתרגם לכם קשה אן לכם, נראה אינו להווה הילז שביו ביחסים משהו אם
 "סימני )בפוק "הווה-ילז" ביחסי העוסקת לטבלה פנו ממשי, למשהו הבטן" "תחושת

הסימנים את לבחון תוכלו כן כז׳ ותון השונים הסימנים על עברו פיזית"(, התעללות

ניצבים. אתם בפניו! לסוגיה הרלוונטיים \ ך תחושת עם למופאה האחות שבה הילז, בב׳^ ביקוו לאחו I כ

 התקשתה היא זאת, עם בביקור. שהתוחש מה לגבי מועקה

 השונים במשתנים עיון למועקה. גום בזיוק מה לעצמה להבהיו

 הווה-ילך", "קשו - ז' טבלה פיזית", התעללות "סיכוני בפוק
 את היכה הבכוו האח כאשו האם אזישות של למשתנה כיוון

 למוות בהתוחשות, התעובה לא כלל היא נמתן. באופן הילז

 ובה: ה״תה בזיוה המהומה כאשו קוה זה כל הילז. של בכיו

 ום. בקול הועישה והטלוויזיה ביניהם וובו בכו נוספים ילזים שני

 בטבלאות, עיון ותון לחזוה האחות של שובה עם עתה, וק

הילז. כלפי לאלימות האם תגובת א׳ בשל חשזה התעווו

 הצטבוות סביו. חשז לקבוע כז׳ כלל, בזון ז׳, איו אחז בסימן נאמו, שכבו כפי
 את להפון עשויה בטבלאות, המפווטת האווכה הושימה מתון איוועים, מספו של

 איוועים תיאוו באמצעות ולנסחו להגזיוו אפשוות תון סביו לחשז וזא׳ הלא החשז

כמו: מזויקים,

1BG



לילד ההורה שבין ביחסים

 בו ונוזפת עליו, )צועקת בכי לבטא לילז מאפשרת אינה האם האחות, בחזו ם

חמוו(. פנים בסבו

 כלשהי, לשאלה תשובה לקבל ומבקש הילז אל פונה הוופא באשו פעם בכל ם

 לבלבל "תפסיק או מזבו" אתה שסויות "איזה הילז: כלפי ביקוות׳ מאון האב

וכן'. תינוק"? אתה מה זאת? תשובה מיו "איזה או המוח" את

להורה הילד בין ביחסים

 ולהשאיו לצאת מההווה מבקשים האחות או הוופא כאשו פניקה סימני מגלה ם
עמו. לבז אותם

ההווה. עם מזבו כאשו עיניו משפיל ٥

המקצוע לאיש ההורה שבין ביחסים

 החבווות בענ״ן האחות או הוופא עם לשוחח פנים בשום מסכים אינו ההווה ס
הילז. גוף שעל

הילז. בבעיות השונים והמטפלים הוופא את מאשימים ההווים ם

סביו. לחשז הסביוות עולה הסימנים שכותובים ככל

 בתופעה מזובו אם אלא אחת, התנשמות בסיס על העוכה לקבוע לא מאוז חשוב

יזו. זווע על סיגויה סימני בצוות כוויות עם מגיע הילז - למשל כמו קיצונית,

 התופעה, ופיווט מקום תארין, ציון תון הטיפול בגיליון ההתרשמות את לושום חשוב

 במיזה והן הסוציאלי, העובז כמו נוסף, מקצוע איש עם התייעצות לצוון הן וזאת,
ההווה. נגז משפטי להלין ציזוק ו״מצא

 שמוו כל. לעיני חשופה תהיה שלא השתזלו ולכן בלבז, עבווכם עזו כלי היא הטבלה
מיוחז. ٢מאמ וללא בקלות אליה להגיע שתוכלו כן ונגיש, נוח בכוקום עליה

 ניתן שם - העיוני המזוין אל לפנות ٢מומל בקטין לפגיעה חשש מתעווו כאשו
הולוונט׳. בנושא הוחבה לקבל

1B7
.. __________



 ןב7פר

התיישנות

מבוא

עצמך עם התייעצות

ץצוע7מ אנשי עם התייעצות

בארגון הסוציאלי העובד א.

במרפאה ןצועיים7מ עמיתים בין התייעצות ב.

מדןצועי ןצועי/וב7מ בין צוות עם התייעצות ג.

הסוציאלי והעובד הסעד ןיז7פ עם התייעצות ד.

חברתיים לשירותים ןה7במחל

לטיפול ןבועה7ה הוועדה עם התייעצות ה.

 במשפחה אלימות בנפגעי



 יתקשה אחז מקצוע איש כלל, בזון וקשה. מווכבת סוגיה היא ילזים והזנחת התעללות

משפחתיים, ופוא״ם, היבטים כאן ומשולבים שכזוכים גם מה בנטל, לבזו לשאת

 ושיתוף, התייעצות המקצוע, אנשי ביו מתואמת עבוזה ומשפטיים. חוק״ם איש״ם,

 גם היא ההתייעצות בילז. הפגיעה המשן למניעת הכנח״ם תנאים כלל בזון הם

 בו האמוציונלי והלחץ הכבז האחזיות משא אשז ההתעללות, לחושף תמיכה מקונ

 אנשי עם התחלקות כ׳ מוכיח הנצבז הניסיון זעתו. שיקול את לעוות עלולים נתון הוא

 למתן באשז הן האינוע, עם בהתמוזזות להצלחה הסיכוי את להגביו עשויה מקצוע

כזה. באיווע המעונב העובז של חוסנו לשמינת ١באש והן הנפגע לילז סיוע

עצמן־ עם התייעצות

 להתעונו עלולים בקטין משפחה בן להתעללות חשז ק״ם בו אינוע פוגשים אנו ١כאש

 תזהמה נקם, חמלה, צעז, כעם. כגון: אפשנויות, של נחבה בקשת עזים, נגשות בנו

 טוב ולכן ענייני זעת שיקול בגיבוש לנו לס״ע כז׳ בהם איו אלה נגשות בזה. וכיוצא
הבאים: בצעזים ינקוט אם העובז יעשה

עיניו. נגז הניצבות העובזות את בכתב יעלה ם

בלבו. שהתעוננו החששות את בכתב יעלה ם

בינוז. המצניכים הזבנים את בכתב יעלה ם

 למקנה הקשונים הסיכונים את לאתו וינסה זה בספנ המתאיכזים לפנקים יפנה ם

 את לבחון כזא׳ - פיזית להתעללות חשז התעוננ אם למשל: כמו, שלפניו,

 כן פיזית". "התעללות ובפנק זיהוי" וסימני "אבחון בפנק הכזופיעים הסימנים

תקין. אינו לילז האם ביו ביחסים שמשהו בטן" "תחושת לגבי

 גיבש בטנם נוסף גונם עם להתייעץ מבקש הוא עליהם הזבנים את בכתב יעלה ם
אישית. החלטה

اوا



1ו1מקצ 1ן ם 11 זייעצותי٠ ا

 עם "התייעצות בסעיף לעיל, המפווט על־פ׳ עצתן הכן ההתייעצות מפגש לקואת

עצמן".

בארגון הסוציאלי העובד עם ההייעצוה א.

 העובז עם בזבו להתחלק מוצע בקטין, הווה להתעללות חשש או חשז בכם התעווו

כזה. מקצוע איש ויש במיזה האוגון, או המופאה של הסוציאלי

 בשלב לחשז. הובילו אשו והעובזות הנתונים את למקז חשוב ההתייעצות לקנאת

 נחבה והיכנות ניסיון בעל עובז עם התחלקות אלא נשמי, ןיווח בהלין מזובנ איו זה

 לפעול יכול והוא בקהילה הגוומים עם ובה1כ היכוות גם הסוציאלי לעובז הנושא. עם

הנפגע. והילז המשפחה אוזות נוספים נתונים לבינונ

 אופי בקטין, עבוה שנעבוה לחשוב סבינ יסוז כבנ לכם יש כאשנ לעתים,

 הסעז לפקיז הזיווח הלין לגבי עצה לטכס יהיה ועליכם נשמי ׳ותו הוא ההתייעצות

למשטוה. או

 החוק הוואת על־פ׳ לפעול עליכם ומיזית, מוחשית היא שהסכנה התושמתם אם

למשטרה. או הסעז לפקיז מידית כן על ולזווח

במרפאה מקצועיים עמיהים בין ההייעצות ב.

 סביו יםוז בקיום בטוחים אינכם עוז כל הסוציאלי, העובז עם להתייעצות ה בזוב׳

 העבוזה. במקום עמיתים ביו והתייעצות להתחלקות מניעה איו בקטין לפגיעה

 לעבוו עליכם בקטין, עבוה שנעבוה סביו יםוז ק״ם כ׳ המומזת תמונה מתקבלת
 עובז בנמצא איו בהם מקומות לגבי הזבוים תקפים במיוחז ושמיות. בזוכים לפעול

 עם להתייעץ האחות תוכל כאן חלב". "טיפת בתחנות למשל, כמו וופא, או סוציאלי
 האוגון יזי על שנקבעה בזון או לתחנה האחואית האחות עם ו/או למקצוע עכ׳יתים

"עוץ. לקבלת



מקצועי רב צוות עם התייעצות ג.

 את להביא האפשרות בפניכם ק״מת זמין מקצוע׳ וב צוות ק״ם עבוזתכם במקום אם

שלכם. בהתלבטות עמו ולהתחלק זה צוות בפני החשז או החשש זבנ

 מעונפלים שהזבנים ככל הפעולה. זון לביו המצב מהות ביו לקשונ חשוב שוב,

 הופכים שהזבנים ככל ׳ותו. נכון הוא והתחלקות להתייעצות המקום בוונים, ולא

 "שנעשתה החוק: בלשון או בקטין, פגיעה על מונים שהממצאים ככל יותר, לבוווים

 בפני הענ״ן להבאת הקשוו בכל ׳ותו ובה בזחיפות לפעול חובתכם בקטין", עבוה

המשטרה. או הטען פקין הטיפול: על המופקזים הושמ״ם הגורמים אחז

 להתייחסות אפשוות ק״מת בולטים. מקצוע׳ וב צוות בפני הענ״ן בהבאת היתוונות

 עוסקים. בה המשפחה אוזות ׳ותו וחבה הבנה וכ׳תאפשות למקוה מעוכתית

 ילזים לגבי בעבו זומות תופעות אוזות ׳ותו וחב כ׳יזע לקבל ניתן כזו במסגות

הספציפי. למקנה מעבו ׳לזיהם כלפי ההווים יחס ולגבי נוספים

זה. צוות של והזמינות הנגישות בכויזת הוא הבולט החיסוון

 הסוציאלי והעובד הסעד פקיד עם התייעצות ד.
חברתיים לשירותים במחלקה

 המחלקה עובז שהוא ב״שובכם, הסעז לפקיז לפנות האפשרות בפניכם עומזת

 פגיעה על בכם שהתעורו החשז בענ״ן עמו ٢להת״ע ולבקש חבות״ם, לשיוותים
בקטין.

 התעובות מיז יזווש שהוא חשש מתון הסעז לפקין מפנייה נמנעים ובים עובזים
 הוא בעוז החשוז, ההווה עם בקשויו לחבל העובז, לזעת העלול, הזבו ושמית.

 ציון ללא גם הסעז פקין עם להתייעץ אפוא ניתן בזבו. בטוח אינו עז״ן עצמו

 בלתי אופי גם לשאת יוכל כזה התייעצות שנתיב כן׳ חילן. של המזהים הפוטים

 הסעז פקין עם המרפאה עובז׳ של אישית להיכוות ובה חשיבות ק״מת פוומל׳,

 העבוזה, משגות כחלק אמצעיים בלתי וקשוים שוטפים תקשוות עווצי המקומי.

 העובז ואשוני. חשז בהם שמתעווו כוקוים לגבי ביוווים קיום על להקל עשו״ם
 עצמם על לקבל יכולים האחיות אחת או המופאה מנהל או המרפאה של הסוציאלי

 בצוות הסעז פקין שילוב ספציפי. מקוה סביב זווקא שלאו קבוע, קשו עווץ קיום

ובים במקוים אמון. ויחסי שוטפים קשרים ליציות נכונה זון זו אף מקצוע׳, הביו
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 לא עוד כל בזבו, הנוגעים שמות חשיפת ללא המקוה את להציג הקופה עובז יוכל

 לזעת, זאת בקטין. עבוה נעבוה כ׳ סביו יםוז קיום על המצביע זעת שיקול התגבש

 אותו לכוון וכן בהתלבטויותיו לעובז ובות לתוום עשוי הסעז פקיז של הוב הניסיון

מתחייבות. קונקוטיות לפעולות

 האחויות את הסעז פקיז יקבל בקטין, עבוה נעבוה כ׳ סביו יםוז קיום התגלה

 שיתוף יחסי היווצוות של כזה במקוה הקופה לעובז היתוון במקנה. הטיפול להמשן

כפול: יהיה ואמון פעולה

בקטין. הפגיעה להפסקת מהינה תגובה ומתן בזמן חיסכון ו.

 המשן לגבי שוטף ועזכון מיזע הספקת שתאפשנ זו־סיטוית תקשונת ׳צינת .2

במקנה. הטיפול
 המטפל הסוציאלי העובז עם ٢להת״ע אפשוות ק״מת הסעז, לפקיז בנוסף

 אוזות נחב יזע הסוציאלי לעובז במחלקה(. מטופלת המשפחה )אם במשפחה

 ובגיזול בחינון המתקשות במשפחות מזובו נבים ובמקוים שבטיפולו, הכושפחה

 איש בין והקשו מיוחזות טיפול בתכניות נמצאות אלה ממשפחות חלק ׳לזיהם.

 חוליה להוות עשוי חבות״ם לשיוותים במחלקה הסוציאלי העובז לביו המופאה

 וולונטוית עז״ן שההתעובות בכן ׳תוונו כזה פעולה שיתוף חשיבות. ובת מגשות

 מצבים בוונים, לא מקוים על מזבוים שאנו כמובן החוק. מווא עליה שווה ולא

 חובת לענ״ן החוק להגנות נכנסים אינם שעז״ן שונה, באופן להתפוש הניתנים

 איכות את להעשיו עשוי כזה פעולה שיתוף המקוים. מובית גם הם ואלה הזיווח,

 בקהילה. הקיימים המשאבים של ׳ותו וב לניצול ולהביא למשפחה הניתן השיוות
 קבלת מח״בת הסעז, פקיז עם לא אן הסוציאלי, העובז עם כזו שעבוזה בווו

 שיוות ממעוכת מיזע להעביו מהצוון הנובע םוזיות ויתוו וכתב המשפחה הסככ׳ת

אחות. שיוות לכועוכת אחת

 לטיפול הקבועה הוועדה עם התייעצות ה.

במשפחה אלימות בנפגעי

 אזווית ועזה להקים קופה כל על הבויאות, משוז של הכללי המנהל הוואת על־פ׳
 לתהליכי הקשוו בכל המטפלים לצוותים ٧מ״ע גוום לשמש תפקיזיה שביו קבועה

 אלימות זה, ובכלל במשפחה אלימות של במקוים והזיווח החשז ביסוס זיהוי,

בילזים. והתעללות
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 יםוז של מקוה נחשף בה קופה כל של מינהלית חובה למעשה קייכות האמוו, לאוו

 בפוק כאמוו הזאת. הוועזה בפני החשז זבו את להביא בקטין בוה٧ שנעבוה סביו

 מידע, ויבוז ון,٧בתי השאו ביו ועוסקים וובים וחבים הם הוועזה תפקיז׳ "זיווח",

 איומים או אלימות של במקוה לצוותים ٧םיו החוק, זוישות ביצוע אחו המעקב ליווי

 )ואה ועוז בקהילה השיוותים עם עבוזה זוב׳ גיבוש הזוכה, תכניות פיתוח כלפיהם,

הכללי(. המנהל הוואות בנספח וכן שם,

 לבקש העובז יכול במשפחה, בילז התעללות או לפגיעה חשז של מקוה נחשף

 לזיווח בנוסף זאת עובז, הוא בה הקופה של הקבועה האזווית הוועזה עם התייעצות

זו. מנכ״ל הוואת פ׳ על ממנו הנזוש הכוינהל׳

 כתובת להפון יכולות הן לעובזים וזמינות נגישות תה״נה אלה שוועזות ככל

הבאים: מהטעמים וזאת מועזפת להתייעצות

מקצועי. מוניטין לה שיעניק זבו אלה, במקוים עשיו וניסיון יזע תצבוו כזו ועזה .1

 העובזים כלפי וביטחון אמון להקבין העשוי זבו מהאוגון, חלק היא כזו ועזה .2

ולהכוונה. ٢ל״עו הנזקקים

 אוגונית התון השוטפת בעש״ה אינטגול׳ לחלק ולהפון להתמסז עשויה כזו ועזה .3

במשפחה. אלימות של במקוים

 התכנסויות ביו שהזמן ככל - התכנסותה תזיוות תהיה כזו ועזה של התוופה נקוזת
והפונקציה יפחתו, העובז של המיז״ם לצוכים לענות יכולתה ׳ותו, גזול יהיה הוועזה

ידעת! זאת

תצטמצם. שלה ה״עוצית

 אישית. היא החוק פ׳ על לזיווח האחויות

 את משחוות אינה לממונה מיזע מסיות
זווח שהנושא שוויזא עז להתעללות חשז

 שחשף העובז
בחוק. כנזוש

 שהילז התושמתם אם לכן, צווה. בכל בילז, יפגע לא ההתיעצות שהלין להקפיז יש

 למשטוה. או הסעז לפקיז זח״ה ללא כן על לזווח יש ומיזית, מוחשית בסכנה נמצא

 ההתעללות נושא על כאחוא׳ המעוכת על-יז׳ שנקבע למי לזווח גם ٢מומל כן, כמו

המקוה. עם בהתמוחות בהמשן, לכם שיס״ע כז׳ כזה( יש )אם בילזים



 ג פר?

התערבות ^רבי

הילד ال□ שיחה

המשפחה( ال□ שיחה

הסעד פקיד התערבות

פוגע בהורה טיפולית התערבות

המטפל של בעטיו הנגרמות בעיות

סמכותי טיפול

מיון לחזו הפניה
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 אנו לעשותן. שאון ופעולות לעשותם שנצו׳ ומעשים פעולות כוללות תהתעובות זנכי

שבהן: העיקויות את נציג

 אתם אותו שהילז חשש או חשז בן לחתעוונ עשוי חםיפול, או הבזיקות בכנהלן

 לחששותיו חיזוק קיבלת כ׳ אף "תכן התעללות. או הזנחה לאליתות, חשוף בוזק

 אכוינה כל איו גיסא, מאיזן למצבו. בנוגע לן משזו שהילז הססניים איתותים מתון

 הצעו, למנבה הילז. את המלווה ההווה מצז ולא הילז מצז לא בנושא, בנווה

 בסבלו אותן לשתף יתקשה להזנחה או להתעללות שנחשף הילז המקוים בכוובית

 תשומת מחשבה, השקעת המצוין לאתגו הופכת הילז עם השיחה מכאן, ובוגשותיו.

 מווכבים שתהליכיה שיחה כזו, שיחה לנהל כיצז לזעת יש לכן, ובה. ווגישות לב

עליהם. לזבו קשה ושבעתיים לשמיעה, מאוז קשים שתכניה
 להעביו יכולים ילזים מילולית. ולא מילולית שפות: בשתי שיחה היא ילז עם שיחה

 מספו גופם לעתים התנהגותם, באמצעות מילולי לא ובאופן מילולי באופן מיזע לכם
שלהם. הסיפוו את

 הקוובים האנשים אתם זה, ועם פסיכולוג׳, סיפול בילז כוספלים אינכם - לזכוו יש ועוז

 המצוקה לקויאת שלכם ההיענות שלו. הכזצוקה אותות את משגו הילז וזוככם אליו
 ובנגישות. בתבונה לעשותם ויש עצומה, משמעות בעלי הם לו תקשיבו שבו והאופן שלו

הילז. עם בשיחה לכם לסייע שאמווים עזו כללי במספו אתכם לצ״ז מבקשים אנו

הילד עם לשיחה עזר כללי

וערניים קשובים היו
 לכן להתייחם מאוז כזא׳ התעללות, קיום על ומז וק אם או במפווש אמו הילז אם

 בזבויו. ספק להטיל ובלי לו להפויע בלי אומו הילז מה לשמוע ולנסות ואש בכובז
הפועות לאפשו לא הילז, לזבו׳ ובה לב בתשומת להאזין פירושו קשוב להיות

—ول٠־و—



 העלול אחו זבו וכל כולפון שיחות קבלת לאפשו לא וצו׳ חיצוניות. זעת ؛הסחות

 הגיוניים, לכם נואים שלא זבוים אכויות לאפשו גם פיוושו להקשיב לשיחה. להפויע

זמיונ״ם. או

 לקחת שבאים לשכ׳וטפית או לשמרטף לכושל לתישהו, ללכת ווצה אינו כשילז

 כשהוא או אותי"; מעצבן "הוא מבוגו: על אומו כשילז הספו; מבית או מהגן אותו

 הוא למה הילז עם לבור לנסות יש זבוים", מיני כל ל׳ "עושה שהוא מישהו על אומו

 שהתבסאויות יש אן פגיעה, מקו׳ על מעיזות אינן כאלה התבטאויות לרוב, מתכוון.

התעללות. מקו׳ על מעיזות אכן אלה

ברצינות לילך התייחסו
 נשמעים שזבויו או סתם", "סתם, למשל, ואומו, מזבויו בו חוזו הילז אם גם

 נזיו ככלל, שונות. מסיבות נובעים שהזבוים "תכן וציניים", "לא או מעט מבולבלים

 בוצינות. הילז לזבו׳ להתייחס יש תמיז לכן, להתעללות, בנוגע משקוים שילזים

 לתאו הזווש מילים אוצו לו איו עז״ן הצעיו גילו ומפאת מבולבל שהילז "תכן

 את להכחיש גם נוטים צעיוים ילזים בפוט. מינית, והתעללות בכלל התעללות

 להיות יכול )וזה אוהבים הם שאותו האזם על להגן כז׳ אותם שסיפוו לאחו הזבוים

 בגלל פוטים לבלבל יכולים גם ילזים ממנו. מפחזים שהם משום או המתעלל(, גם

חוו. שאותו האיווע של הקשה השפעתו

מתאימה ראווירה דאגו
 להקפיז יש הפועות. ללא הילז, עם וגועה לשיחה מתאימים ומקום זמן לפנות יש

 משהו אמו או מצבו על הילז ומז שבו לזמן האפשו ככל הסמון שיחה מועז על

 שהוא הוגשה לילז הנותנת מתאימה אוויוה ליצוו להשתזל עליכם ככלל, מצבו. על

בכם. ולהאמין לבטוח יכול

תמיבה תנו
 ביכולת ביטחונכם ואת תמיכתכם את צוין הוא ומבוהל. פגוע חוז, להיות יכול הילז

 לילז להבהיו יש העת. כל בילז ותומכים וגועים ולהישאו לנסות יש לו. לעזוו שלכם

 ושהיה לכם לספו שבחו כן על אותו ולשבח שקוה, למה אחוא׳ או אשם הוא שאיו

כן. לעשות מצזו נבון זה

 בסזו לגמו׳ "זה שלן", הפחז את מביו כן כל "אני - וגשותיו את לילז לשקף יש

שקווים זבוים על לשוחח קשה זה כמה עז לו לומו ניתן כזה". במקוה לכעוס



 לכם וסיפו שיתף הוא הקושי שלמוות כן על אותו לחזק ויש בהם, אתכם ולשתף

הזבוים". את ל׳ לספו אומץ שאזות בן גאה מאוז "אני -

תלחצו אל שוחחו,
 ומוטב חקיוה המחייבים מקוים יש פוטים. ממנו לקבל כז׳ הילז על תלחצו אל

 תפקיזכם זה ואיו חוקוים אינכם אנשים. מזי ׳ותו בפני הפוטים על ׳חזוו לא שהילז

 לילז לאפשו כז׳ , ולהבין לנסות כז׳ לשוחח עליכם מהילז. הנתונים מוב את לאסוף

 מה ל׳ לספו ח״ב לא "אתה - לפעול אין להחליט שתוכלו על-מנת ולספו לזבה

קוה"... מה בזיוק ל׳ לספו ווצה לא שאתה בסזו "זה לן", נואה שלא

 או "כן" של תשובות מהילז המזמינות םגווות משאלות האפשו ככל להימנע יש

 וכזומה. בצוואו"...? אותן נישק הוא "האם בחגווה"? לן הוביץ הוא "האם - "לא".

 ׳ותו. ומפווט נוחב תיאוו המזמינות "פתוחות" שאלות הילז את ולשאול לנסות יש

? מתכוון" אתה "למה כן"? על ל׳ לספו "תוכל כמו: שאלות

 לזבו. לילז ולאפשו אווכה מילולית מתגובה להימנע שאפשו כמה עז להקפיז יש

 להקפיז יש אן לן..." שקשה שומע "אני הילז: זבו׳ את לשקף לנסות ניתן ככלל,

אמו. לא שהוא זבוים ולומו הילז בפי מילים לשים שלא

לייזר תשקרו אל לעולם
 הסיפוו את לשמוו להבטיח יכולים שאינכם לו להסביו תוכלו מתאים, בגיל הילז אם

 שגם סוציאלי עובז עם או משטוה איש עם לשוחח תצטוכו כ׳ ו״תכן מוחלט, בסוז
 הסיטואציה לק״ם. באפשוותכם שאיו זבוים תבטיחו אל כן, כמו לו. לעזוו ׳וצו הם

 עלולים ואלה בהמשן, בהם לעמוז תוכלו שלא זבוים לומו לכם לגוום ועלולה לוחצת

אותו. הסובבים כלפי חש שהילז האמון וחוסו הפגיעות תחושות את להחויף

٢הנחו המידע את לילד תנו
 בנוגע אותם ולעזכן בעניינם הטיפול שלבי מהם לספו וצו׳ לעון 9-6 בני לילזים

 משהו יש אם לבזוק חשוב ומעלה, סו בגיל ילזים לגבי בהמשן. הטיפול להתקזמות

 להסביו יש זואג, או שחושש לילז מיוחזת. זאגה בהם שמעווו האיווע בחשיפת
 כל לילז ספוו ככלל, ביותו. המס״ע באופן פעולה זון על אתו יחשוב הסעז שפקיז

הלא-נוזע. עם ולהתמוזז להביו לו לס״ע שיכול מה
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רגועים להישאר נסו
 תהייה שלכם לתגובות אותו. לשמוע ומוכנים ווצים שאתם לילז להבהיר תשוב

 )תגובות זעזוע של או הלם של חזקות תגובות התנהגותו. על מכרעת השפעה

 הבעות כמו: מילוליות, לא תגובות או וכזומה, "תכן" לא "זה לא", "הו, כמו - מילוליות

 בתוכו שאצר הילז את "לנעול" עלולות וכזומה( העיניים כיסוי ופחז, תזהמה של פנים

 הפגינו להפן, עניין, חסרי או אזישים להיראות צריכים אינכם לחשפו. וניסה קשה סוז

.٢לח או חרזה לא אופן בשום אן ואכפתיות, כנה זאגה

הילר שפת את כבדו
 ההתעללות לתיאור בה משתמש שהילז בשפה השיחה במהלן להשתמש חשוב

 או גילו את תואמת ולא מאוז בוסר, היא אם גם משפתו להירתע שלא נסו וההזנחה.

 לא במילים משתמש שהוא לו לרמוז או שפתו את לתקן איו החברתיות. הנורמות את

 העגומה במציאות השפה שזוהי או מהמתעלל אותם ששמע מאוז "תכן מקובלות.

 את ולספר לזבר לו תס״ע שלו הביסו׳ אופן את וקבלתכם אהזתכם בה. ח׳ שהוא

לבו. על אשר

תמיכה -קברו בבטן" הבר "תשמרו אר
 להישחק עלול אחרים מקצוע אנשי של וסיוע ליווי ללא לבז הפועל מקצוע איש

 ואף חששות מעורו כ׳תיש, התהלין עצמו. הזיווח ובתהלין לריווח הקורם בתהלין

 תזרקקו אתם גם הילז, עבור תמיכה מקור משמשים שאתם כמו קשות. תחושות

 מנוסה עמית אפילו או סוציאלי עובר חינוכי, יועץ )פסיכולוג, מקצוע׳ מגורם לתמיכה

 התמיכה את יותר ובה בקלות להעניק תוכלו תמיכה, לקבל שתקרימו ככל בעבורה(.

לילר. הנרושת

רעשות שאין פעורות
 אין משפחתו, בני ירי על בילר להתעללות חשר של מקרה בכל כ׳ ולהזכיר לחזור יש

 מוחלס באופן להימנע יש כן, כמו הנושא. את עמו לבור ואיו ההווה עם קשו ליצור

 לאחר המספרים אחות או רופא הילז. בהזנחת או בילז בהתעללות ההווה מהאשמת

 ההווה, מצר וללחץ רב לכעס אותו חושפים התעללות, על סיפר שבנם ההווים

המקרה. את יחקור מיומן ילזים שחוקו באפשרות תקנה, ללא לפגוע, ועלולים



كا ؛משפחה בני עם יוזה د

נמנעת. בלתי רייא אתם ו״יחם המשפחה בני ליזיעת מגיע שהעניין הנגע מגיע

המקצוע איש עמדות

 לכם לס״ע כני בהן יש קשה. הזבו אם גם להלן המצוינות העמחת את לאמץ נסו

המשפחה. עם שלכם הקשו המשן על לשמוו וגם הניווח חובת בביצוע

 אתם אם גם ההווים כלפי ומכעס משיפוט וחפה האשכ׳ה נטולת עמזה אמצו ם

בילניהם. פוגעים שמעשיהם חושבים

הילז. לטובת לזאוג במטרה ההווים עם שותפות של עמזה אמצו ם

טובים. הווים להיות ווצונם קש״הם בגין ההווים כלפי אמפתיה של עמנה אמצו ם

המשפחה בני עם בשיחה לסייע העשויים עקרונות

המשפחה לרעת ולא הילד לטובת פועל המקצוע איש א.
הילנ. לטובת מכוונת כולה נגזכם, לא היא שלי הפנ״ה ٥

 אן לחלוטין, טבעי זה כעם אפילו ואולי מבוכה אצלכם מעווות שלי הפנ״ה אם ם
המשפחה. נגז זבו לנו ואיו הילז טובת על לשמוו החוקית חובתנו זו

 שלכם. לילן קווה מה לבזוק חוקית חובה אלא המשפחה, מבני מ׳ נגז ובר לנו איו 1=1

 סביו יםוו בהם שמתעווו ואחוים סוציאלי עובז אחות, וופא, מקצוע, איש כל ם

 לעובז׳ זאת למסוו החוקית החובה עליהם חלה אחו, אזם יזי על נפגע שילז להניח

ומקצועית. אזוחית חובה ביצוע אלא כלפיכם, איש׳ זבו שום כאן איו הוווחה.

 חשז כל על לזווח מחויב אני זאת. לעשות כלים גם ל׳ ואיו אתכם, שופט לא אני =1

 מישהו. יזי על נפגע שלכם שהילז חשז ק״ם הזה ובמקוה בילז לפגיעה סביו

אותה. עשה ומי כזו פגיעה התקיימה אמנם האם תקבע הבזיקה

לילז. קוה מה לזעת לכם, שחשוב כפי לנו, חשוב ٥

נגזכם ותרעומת כעם כולל הוא אם אף רגשי, ביטוי אפשוו



 ההורים את ישיר באופן המקשרת ראיה נמצאה רא עוד בר ב.
אשמים אינם הם רממצא,

האם קוה? זה ٦אן לכם ידוע האם ........... נמצא הילז של הנפואית בבזיקה ם

 מה כלשהו? הסבו לכם יש האם חויג? משהו ואיתם האם נחבל? או נפל הוא

קנה? לזעתכם

 היה שמישהו להיות יכול לסימפטום. נפוא׳ הסבנ נמצא לא הנפואית בבזיקה ٥

במישהו? חושזים אתם האם בו? לפגוע יכול

 שאם מסכימים שאתם בסוח אני אבל נעימה, לא מאוז שיחה שזו ל׳ בנונ ם

שנית. יקנה לא שזה כז׳ הכל לעשות ח״בים אנחנו בילזיכם פגע מישהו

כוענווז בהם יש אם גם הגברים, אל והתייחסות התבטאות אפשנו

בנושא. המטפלות החבנתיות המענכות כלפי או כלפיכם

 *ותם *והבים בירדיהם, שפוגעים *רה בורר ההורים, רוב ג.
ביותר הטובים ההורים רהיות ושו*פים

׳לזכם. בטובת מעונ״נים שאתם ל׳ ונ١ב ם
 הזבנים. אותם את תגלה הנווחה עובז שבזיקת מאמין אני העובזות, הן אלה אם ם

 פגעו אם גם שההונים, היא המקצוע אנשי של בםיקה הבסיסית ההנחה נקוזת ט

פעולה. עמם לשתף חשוב ולכן טובים הונים להיות ונוצים אותם אוהבים בילזיהם,

 נגזם תצאו ואל הטובה להורותם ההווים טיעוני את קבלו

 אוזות ולא הפגיעה אוזות ממצאים ביזיכם ובעובזות. בנאיות
 הפוגע אודות נאיות אוספות והחוק הנווחה ושויות הפוגע.

זה. לתחום תיכנסו אל -

 הם יומיום וקשיי מצוקות עם והתמודדות מש*בים היעדר ד.
בירדיהם הורים שר רפגיעות העיקריים הגורמים

 הנווחה עובז׳ לעזוה. לפעמים זקוקים כהווים כולנו הווה. להיות קשה מאוז ט

ובהזוכה. בעצה לכם לעזונ עשו״ם
 חשוב ולכן ׳לזיכם, כלפי נכון לא באופן לנהוג לכם לגוום עלולים הנבים הקשיים ט

הענ״ן. את לבזוק שתפקיזם הנווחה עובז׳ עם בקשנ שתהיו
את לתקן ניתן וכיצד העתיז על שתחשבו וצו׳ כהלכה, שלא נהגתם אם גם ט
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 את ויבזקו אתכם שיזמינו הוווחה, עובדי עם להתחלק לכם כזא׳ הזבנים.

׳לזיכם. ובגיזול בחינון לכם שיש הקש״ם

לעזוו. אפשו־ אין ננאה בואו לכם, שקשה ל׳ ננאה ם

מקצוע. באנשי להיעזו לכם כזא׳ נבים, זבוים עם מתמוזזים אתם ם

 מהגונמים סיוע לקבלת אותם וכוונו תקווה פתח להונים תנו

בקהילה כך על המופקזים

אמינות ה.
 שני, מצז המשפחה. בעיני באמינותכם עיקני מנכיב הוא הסעז לפקיז לזווח הכוונה גילוי

 אם לגילוי. המעז פקיז הסכמת את ולקבל לתאם יש לכן בחקינה. לפגוע עלול כזה גילוי

 פועלים אתם כ׳ ולהזגיש לזווח הכוונה על למשפחה לגלות נצו׳ יתנמ, לא הסעו־ פקיז

בעתיז. נעימים בלתי ומצבים הימנעויות עימותים, מונעת זו גישה חוק על־פ׳

 לפקיז יופנה הזיווח כ׳ למשפחה במפונש לומנ צונן יש תמיז לא לזכור, חשוב

 גישה .הנווחה" בשינות׳ סוציאלי "לעובז - הכללית בהגזנה להסתפק אפשנ הסעז,

 גילו" ומפחיתה הסמכותי, הפן את ופחות בזיווח הטיפולי-תמיכת׳ הפן את מזגישה זו

 נצו׳ הילז, בטובת לפגוע עלולה הגלויה הגישה כ׳ נזמה אם והתגוננות. התנגזות
הזבנ: סיבת את בפניהם לנמק מכן, ולאחו החונים, ׳זיעת ללא לזווח

 החשז זבז על הנווחה לנשויות לזווח היא חוק פ׳ על חובתי כ׳ לזעת עליכם ם

 עצם הוא עליו מזווה שאני מה כ׳ שתזעו חשוב שלכם. בילד לפגיעה שגיליתי
בילדכם. לפגיעה החשז

 החוק, פ׳ על המחויב הלין זהו בילזכם. לפגיעה חשז על לזווח נאלצת׳ לצעני, 1=1

 עגמת לכם גנם שהזבנ מתאנ אני מנאש. כן על לכם להוזיע גם ל׳ ואסונ

שלכם. כוופא/אחות/אחנ ממני אכזבה אפילו ואולי נפש,

 לקוחות/פצ״נטים נשאנתם ומבחינתי אתכם שופט לא שאני שתזעו ל׳ חשוב ם

 הגונם עשיתי. וזאת בילזכם, פגיעה על לזווח החוקית החובה ה״תה על" שלי.
לקבוע. בסמכות׳ ולא בטיפול׳ שלא ענ״ן הוא הפוגע

 שהילז הוא מכל החשוב - בנינה לנו ה״תה לא אן נעים, לא מצב שזה ׳וזע אני ם

אתם. גם שכן ומקווה בינינו, הקשנ בהמשן מאוז מעוניין אישית אני שוב. "פגע לא

 הטיפול להמשן המקצועית כזחויבותכם לביו המעשה ביו הבחינו

המעשה את שעשה למי קשז ללא במשפחה,
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הסעד פקיד ערבית ٠
 על ההווים ال□ לשוחח כן׳ המשפחה ال□ פגישה לקביעת האחבא׳ הוא הסעז פקין

 זוישות את ויוזע ההווים עם בשיחה ובאסוו במותו מיומן הוא בכלל. אם החשז,

הילזים. חוקו על-יז׳ אלא התעללות, של במקוים חקיוה האוסוות החוק

 למקום לזאוג כז׳ הכל עשו במבפאתכם. הילז עם לשוחח יוצה הסעז שפקיז "תכן

 נוכחים הישאוו הס פקין או הילז בקשת ל-פי٧ו הצוון במיזת לשיחה. ובטוח שלו

בילז. לתמון כז׳
 שאלות הילז את לשאול מהאחות או מהבופא לבקש הסעז פקין של באפשוותו

 יוכל נינוח מוגיש כשהילז וק בו. בוטח והוא לילן מוכו מהם שמי במקרה ואשוניות

השיחה. את עמו לנהל להמשין־ לבזו, הטען, פקין

שבאחויותכם פעולות

 למוות ולהזנחה להתעללות סיכון של במצב להיות מוסיף שהילז התושמתם אם

 אינה תשובתו אם חששכם. על ולזווח הסעז לפקין להתקשו תהססו אל פנייתכם,

עליו. הממונה עם לזבו לבקש תוכלו זעתכם את כוניחה

 עם להתייעצות לפנות יש ספ׳ק לכם שיש או מיזית בסכנה מזובו שלא התושמתם אם
 הסעז פקין עם הצוון לפי להתייעץ הסוציאלי העומ באחויות המעוכת. של הסוציאלי העומ

 "התייעצות"(. בפוק ואה )הוחבה בכלל אם המיזע, איסוף זון המשן את עמו יחז ולשקול

 לפקין ׳שיוות האפשו׳ בהקזם לזוווו יש התעללות, חווה שהילן לחשוב סביו יסוז כשיש

 הוועדה את גם ל״זע יש לנקוט. שיש לצעזים בנוגע הבהוות ממנו ולקבל החשז על הסעז
 הנהלים פ׳ ועל הבויאות משח של הכללי המנהל הוואות פ׳ על זאת הקופה, של הקבועה

 להפנות ניתן הילז, על בהגנה מיזית בהתעובות צוון כשיש חיוום, במקוה קופה. בכל בנושא

 אם )למשל, המשטוה את או הסעז פקין את לזמן או החולים בבית מיון לחזו הילז את

 ספק(. מותיו שאינו באופן בו פגע שהוא או בילז, לפגוע ומא״ם לאחות או לוופא מגיע האב

 כאן גם ק״מת למומחה, הלקוח את מפנה הוופא-המטפל בו מקוה בכל כמו
 אם הוופא יעשה טוב פסיכולוגית. להתעובות מיוחזים במקוים להפנות אפשוות

 הנכונה שהזון כבן, וגשי מטען אתן נושאת שאת מוגיש "אני פסיכולוגי: סיוע יציע

כזה". לסיוע אותן להפנות מציע ואני מקצוע׳ סיוע על-יז׳ הוא ממנו להשתחוו
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I מזג" בהירה טיפולית והערבית

 נפשי לטיפול מתעלל הווה יופנה בלעזיהם, או הפליליים להליכים במקביל תים,٧ל

׳לזו. כלפי האלימה מההתנהגות ٢להיחל לו לסייע כן׳

 הטיפול בכוח כ׳ נאמין מתי ההתעללות, המשן במניעת משמעות׳ יהיה טיפול איזה

 לטיפול: חיובית פנוגנוזה עם ההווים הם מ׳ ההתעללות? את לעצוו ניתן

1995) Fitzpatrick) בהם: לטפל סיכוי שיש המתעללים ההווים את מזהה

 ישנה כ׳ בכן להכיו ההווים על - בהירות□ בעיה שיש בכן המכירים הירי□ .1

 פעם "כל התנהגותם: שינוי למען לעשות עליהם וכי ׳לזיהם עם ביחסיהם בעיה

 כז׳ לו ٢ומובי כעם מוצף עצמי מוצא אני לו, אומו שאני מה עושה לא שהילז

 אחו זבו. שומע ולא וואה לא אני אותו מכה אני כאשו למשמעת. אותו לחנן

 לי". עשה שלי שאבא מה בזיוק שלי לבן עושה שאני עצמי על כועס אני כך

 המקצוע אנשי כ׳ ומאמינים לילזים כזזיקה התנהגותם כ׳ לקבל המתקשים הווים

 וק "אם ׳אכווו: כאלו הווים לטיפול; מתאימים אינם - בצזק שלא אותם האשימו

. בסזו" יהיה הכל מהתמונה יצאו הוווחה שיוות׳
 הכוח׳ תנאי כ׳ מאמינים המטפלים מובית - אהריית לקחת המיכני□ הירי□ .2

 על אחויות "קח לא התוקף אשו עז האחויות. לקיחת הוא הטיפול להצלחת

 ביחסיהם לבעיות אחויות לוקחים שאינם הווים לטיפול. סיכוי איו בילז התעללותו

 הוווחה שירות׳ את שמאשימים הווים בבעיות; אחוים להאשים ונוטים הילזים עם

 לשיפוו יתומו לבית( ציוז )כמו קונקוט״ם פתוונות וכי עבוום ז׳ עשו לא כ׳
 בו, לפגוע להם גוום שהוא לכן באחויות הילז את שמאשימים הווים היחסים;

 פווגנוזה בעלי אינם אלו כל - לטיפול לבוא ומכויחם סבל להם גוום שהוא מכאן

 קוובנות עצמם וואים לבעיות, אחויותם את המכחישים הווים גם לטיפול. ובה1כ

 ח״הם על שליטה לקחת יכולים הם כ׳ מאמינים ואינם הח״ם לנסיבות אונים חסוי

 שאפשו מאמינה לא אני אות׳, תבינו מוכים, שלי והילזים מוכה, ׳לזה ה״ת׳ )"אני

טובה. אינה אלה במקוים הטיפול של הפווגנוזה - זאת...״( לשנות

 בגוומ׳ ולא עצמו באזם שמעוגנת התנהגותי לשינו׳ מוטיבציה בעלי הורי□ .3

 וביטו" אמיתית מצוקה תוזושוז חושפת כזו פנימית מוטיבציה חיצוניים. ענישה

 הנעה בטיפול. אלו בנושאים לעסוק ווצון עמו, היחסים ולעתיז לילז כנים זאגה

 בגין לשאת עשוי המתעלל שההווה המחיו ׳זיעת את בתוכה כוללת כזו
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 לטיפול, "חיצונית" מוטיבציה מגלים הווים כאשר בילזו. פגע שהוא ההוזאה

 בעצת )לעתים, מעונש התחמקות של המשני הוווח בעיקו נמצא שמאחוויה

 אלה במקוים הטיפול של הפווגנוזה - ענישה( מחלין להימנע כוון דין, עוון

בספק. מוטלת

 להיווצו ח״בת - פוטנציאליים עוזרי□ מקצוע באנשי לנאות היכולים הוני□ .4

 את ולשנות במצב להתמוח יצליח לא עצמו שהוא ההכוה המתעלל הווה אצל

 עוינות המגלים הווים מקצוע. אנשי עזות ללא הילז כלפי האלימה התנהגותו

 להיכנס יתקשו להם, לעזוו יכול מישהו כ׳ מאמינים ואינם המטפלים כלפי ווושזנות

 עם אמון יחם׳ ביסוס לשם וב לזמן נזקקים כאלה הווים הטיפולית. לסיטואציה

 האלימה בהתנהגות מיז׳ ולשינוי להגנה זקוק הילז גיסא, מאיזן בכלל. אם המטפל,

טיפול. לקבלת יתאימו שהוויו לכן לחכות יכול אינו והוא הוויו, של

 בסמים משתמשי□ ואינם פסיכיאטריות, במחלות חולים שאינם הורים .5
 אין לטיפול. טובה פווגנוזה בעלי הם אלה בקטגוויות הווים - ובאלכוהול

 המתעללים ההווים מובית כ׳ אישיות, הפועות עם הווים זו לקטגוריה להכניס
 סעיפים על עונים הללו ההווים באם אחות. או זו אישיותית מהפועה סובלים

בטיפול. להם לס״ע ניתן אחוים

המטפל טל دالال', ״נגרמו״ ا״ב

Dale העלולים המטפל של ומאפיינים מצבים מספו על מצביעים (,1986) ועמיתיו 

ילזים: כלפי אלימות מתוחשת בהם במשפחות טיפולית מבחינה מסוכנים להיות

 תחת הנמצא כזה, מטפל ובביתז. לבזו פועל המטפל - מבודד מקצוע איש .1
 המקובלת בבעיה להתמקז יעזיף שלה, למניפולציות חשוף או המשפחה, לחץ

 בהכחשת לתמון ובכן וכו', הילזים תפקוז הנישואין, יחסי כמו המשפחה, על ׳ותו

בילוים. ההתעללות - ׳ותו החמווה הבעיה את המשפחה

 טובה יחסים מעוכת בנה כ׳ שיאמין מטפל - מחיר בכל אמון יחסי על שמירה .2

 שיחסיו מכן מתעלם הוא זו. יחסים מעוכת תיפגע פן לזווח ויתנגז המשפחה עם

 בהימנעות תוכוכים אלא ופתוחים, כנים אינם ובוודאי ביותו מסובכים המשפחה עם
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 שונים בעניינים להתמקר עלול כזו, מטפל וקש״ם. קונפליקטים עם מהתמורזות

 יביא במשפחה ٢הלח שירד ככל לפיו, האופטימיות" "בעקנון ולנקוט המשפחה של

ההתעללות. המשן את ימנע גם וכן המשפחתית בנינמיקה לשינוי הזבנ

להורים תחליפי" "הורה להיות למטרה לו ששם מטפל - תו٠ הזדהות .3

 מקבל הוא בהורים לתמון רצון מתון מצוקתם. ועם עמם מזזהה המתעללים,

 לשיתוף בתמורה ריווח לאי שלהם ההתניה את וגם וזרישותיהם, תובענותם את

ערובה. לבני הילרים את הופן ובכן פעולה

Uסמבותי ١١٥١——
 לפיה סמכותית, גישה היא בילזיהם מתעללים בהורים לטיפול כיום המקובלת הגישה

השנ״ם. ביו הסתירה למרות ברה, רה משולבים והפיקוח הטיפול

 שעברו ילרים של במשפחות בטיפול חוקית סמכות הפעלת משמעו סמכותי טיפול

 הסער פקיר של החוקי בכוח מרעוו או הכחשה איו כרה טיפול במסגרת התעללות.
במשפחה. להתערבות

 חלקים הם ופיקוח טיפול בילריהם( מתעללות )משפחות שלפנינו הבוקרים בסוג

 רכויות הילר, רכויות פיקוח, טיפול, המרכיבים: שביו המתח תהלין. אותו של מהותיים
 ניתנים בלתי הם הילר על להגנה ואחריות למטופליו המטפל מחויבות ההורים,

 החוק את להפעיל לגיטימציה ק״מת בה מורכבת בסיטואציה המרובר להפררה.

 והתפקיר הטיפולי התפקיר ביו שילוב ק״ם רו התערבות בצורת בכן. צורן יש כאשר

 תהלין לאורן המוביל הקו היא מסויכ׳ת פיקוח רמת עם להורים אמפתיה הסמכותי.

 בוולכים להיות עלולים טיפולית סמכות להפעיל שמררקשים מטפלים ההתערבות.
בצוות. לעבור מוצע אלו, קש״ם בשל המשפחה. על-יר׳ שולל

 ביניהם. הקשרים יתנהלו פיהם על הכללים את מראש למשפחה להבהיר העובר על

 מצופה כ׳ לרעת עליהם כן מקצוע׳, צוות בסיוע נעשית עבורתו כ׳ בפניהם לצ״ן עליו
 הריווח חובת העובר על חלה סיכון במצבי תוצאות". ו"הוכחת בתפקוז שיפור ברהם

 אצל והתנגרות חררה מעוררת אמנם רו גישה הסכנה. לסיכול חוק״ם צערים ונקיטת
 הילר על שההגנה כן העת, כל נבחנת השינוי יכולת לשינוי. תורמת אבל המשפחות,

(.1986 ועמיתיו, Dale) נשמרת



I 1י٠מ לחדד פוייה

 להפנות האפשוות ביזיכם קיימת בילז מינית או פיזית להבלה סביו חשז נחשף כאשו

 קובעת: והיא המנכ״ל בהוואות גם מעוגנת מיון לחזו ההפניה מיון. לחזו הילז את

 "חבלה בגין כללי חולים בית של הכזיון לחזו מיזית הפניה המחייבים ופוא״ם במצבים

 לאלימות וזשז בזבו הוזעה בציווף ההפניה תיעשה ממש", של "חבלה או חמווה"

ובכתב. פה בעל בכזשפחה,
הבאים: בכוצבים גם המיון לחדו הנפגע את להפנות ניתן

ונסגן. צילום למשל: ׳ותו, מקיפה ופואית בזיקה נזושת ם
להסתכלות. או לביווו הילז בהשהיית צוון ק״ם ם

 להגנתו. הנזושים התנאים לאוגון עז חולים בבית הילז בהשהיית צוון ק״ם ם

זעת. שיקול פ׳ על אחוים במצבים ם

 האחוא׳ הגוום או המפנה הוופא על בו, להתעללות בחשז המיון לחזו ילז הופנה

הבאות: הפעולות את לבצע במופאה

אליהם. הילז הפנ״ת על ולהוזיעם המיון חזו עם להתקשו ו.

כנזוש. וסופל הכזיון לחזו הגיע הנפגע הילז כ׳ לווזא .2

 בעניין נעשה מה מיוחז ובאופן החולים, בבית לילז הקווה אחו מעקב לקיים .3

 הועבו האם אושש, אם אושש? או נשלל החשז האם בקסין. לפגיעה החשז

הסעז. לפקיז או הכזשסוה לסיפול
 לחשוב סביו יםוז התעווו אצלו המטפל על חלה הזיווח חובת - ולומר לחזור יש

 את כזשחוות אינה המיון לחזו הילז הפנ״ת עצם לכן, בקטין. עבוה נעבוה כ׳

 החולים, בית באמצעות בוצע שהזיווח ויזא אם אלא הזיווח, מאחויות המטפל הוופא
 שאין המיון בחזו הופוא״ם הגוומים זעת וחוות הבזיקות מתוצאות שהשתכנע או

 הוחבה )ואה בו התעללות של אחות צווה בשום ולא בילזו הווה של בפגיעה כזזובו
הזיווח"(. "חובת בפוק
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ד פרץ

 והעלביתיה הדי"" ״ادال
המקצוע איט על

מבוא

 א-ח 3GB סעיף ו9פ9התש"ן- (,26 ןון7٦)ת 1 סימון העונשין חודן - הדיווח חובת

העונשין חודן משמעות

הדיווח חובת שבחודן והשינויים העפרונות

הזיווח חובת חודן השלכות

לדווח? המדןצוע איש על מתי

הדיווח חובת חלה עליהם נוספים חודןים

הדיווח חובת ביישום הסעז פדןיד מעמד

ובדיווח סיכון במצבי ילדים באיתור מדןצוע אנשי של הדןשיים

הדיווח בחובת הכווכות טיפוליות דילמות

הדיווח של חיוביים היבטים

לוופא דיווח הנחיות

לאח דיווח הנחיות

הסוציאלי לעובד דיווח הנחיות

 הבריאות במערכת אחר עובד לכל דיווח הנחיות

ותשובות שאלות - הדיווח חובת



———מבו*

 בהיבטים וזן ד' 368 סעיף (26 )תיקון 1989התש״ן- העונשין חוק בענ״ן מוחיב הפרק

הטקצוע. איש עבוזת על ובהשלכותיהם שלו השונים

 ימצא ובפנשנותם החוק בסעיפי לע״ן המבקש ויפונשו. ׳פווטו החוק סעיפי כל לא

בישנאל". בסיכון בילזים העוסקים עיקנ״ם "חוקים בפנק אותם

 חובה הוא קטין של להזנחה או להתעללות בנוגע ׳זיעה על או חשז על לנשויות זיווח

פלילית עבוה היא והפותה (1989התש"ן- (,26 })תיקון העונשין חוק פ׳ על אזוחית

מאסו. שזינה

הנפגע לילז לס״ע .1 שת״ם: הן הזיווח מטוות

ההתעללות את להפסיק .2

 האמונים המקצועיים הגוומים אל בנושא הטיפול את כועביו לושויות הזיווח

החבותיות הכושפחתיות, הסוגיות ביווו ועל איוועים של זה בסוג הטיפול על
בו. הכווכות והמשפטיות

 ולהגן ההתעללות להפסקת לגוום היא הוווחה גוומ׳ של הואשונית מטותם כאמוו,
 הילז יוצא ההווה, מפני הילז על ממש של בהגנה צוון יש אם הילז. שלום על מיז

 שתיעשה או לכן, מתאימים שנמצאו לקוובים או אומנת למשפחה חיוום, למוכז

המשפט. ובית הסעז פקיז בפני העומזות מאלה אחות פעולה
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 העונשין חוק١ 2G מס. ןון7וני
ז־ 5G8 סעיף ו9פ9ההש״ן-

 בידי ישע בחסו או בקטין בוה٧ נעברה מקווב זר! כ׳ לחשוב יסוז לאזם היה א.

 או הסער לפקין האפשרי בהקזם כן על לןןוח האז□ על חובה עליו, האחראי

חוזשים. שלושה מאסר - זינו זו, הוראה על העובר למשטרה;

 פסיכולוג, שוטר, רווחה, שירות׳ עובז סוציאלי, עובן חינון, עובז אחות, רופא, ב.
 במוסז או במעון צוות איש או מנהל וכן פרה-רפוא׳, במקצוע עוסק או קרימינולוג

 היה בתפקיזם או במקצועם עיסוקם שעקב - ישע חסר או קטין נמצא שבו
 עליו האחראי בין׳ ישע בחסר או בקטין עברה נעברה כ׳ לחשוב סביר יםוז להם

 העובר למשטרה; או הסעז לפקין האפשרי בהקזם כן על לזווח עליהם חובה -

חוזשים. שישה מאסר - דינו זו הוראה על

 או קטין על אחר אחראי כ׳ לחשוב סביר יסוז ישע חסו או הקטין על לאחראי היה ג.
 הסעז לפקין האפשרי בהקזם כן על לזווח עליו חובה עברה, בו עבו ישע, חסו

חוזשים. שישה מאסר - זינו זו, הוראה על העובר למשטרה; או

 או חינוכית במסגרת או במוסז במעון, הנמצא ישע בחסר או בקטין נעברה ז.

 חבלה גרימת של עברה או ,348 עז 345 סעיפים לפי מיו עבות אחות, טיפולית

 או מנהל על חובה ג,368 סעיף לפי התעללות עבות או ב368 סעיף לפי חמורה

 למשטרה; או סעז לפקין האפשרי בהקזם כן על לזווח כאמור, במקום צוות איש

חוזשים. שישה מאסו - זינו זו, הוראה על העובר

קטין. על תחול לא זה סעיף לפי הזיווח חובת ה.

 או לפעול המלצתו בצירוף למשטרה יעבירנו זה סעיף לפי זיווה שקיבל סעז פקין .1

 הזיווח את להעביר שלא אישור קיבל כן אם אלא לזיווח, בקשר מלפעול להימנע

כאמור ועזה חבוי זה. לענ״ן המשפטים שר שהקים הוועזות אחת מאת למשטרה
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 פקד וב בזוגת משטרה קצין ואש, היושב יהיה והוא מהוז פוקליט נציג יהיו

מהוזי. סעד ופקיז ומעלה

 לפני תפעל ולא טעז, לפקיז אותו תעביו זה, סעיף לפי מיזע למשטוה הגיע ז.

 זיהוי; טובלת שאינה מיזית פעולה נזושת כן אם אלא הטעז, בפקיז שתיוועץ

 סעז לפקיז המיזע העברת חובת את לשלול כזי כאמוו מיזית בפעולה אין

מכן. לאחו עמו וההת״עצות

 לפי והבויאות החיים סיכון של עבוה - "עבוה" )ז(, קטן סעיף למעט זה, בסעיף ח.

 או נטישה של עבוה ,351־1 ,348 עז 345 סעיפים לפי מין עבות ,337 סעיף

 368 סעיפים לפי התעללות או תקיפה של ועבוה 362־1 361 סעיפים לפי הזנחה

ג. 368־1 ב

בישואל בסיכון בילזים העוסקים חוקים בנספח ואה - לחוק פושנות
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זרימה תרשים - הדיווח חובת

-■ ٠٠ ... ٢ 2IB I



הששץ pin دالل
י5פ9התש״ו־ (,2G >תיקו!

מרכזיים: היבטים שני העונשין לחוק 26 לתיקון

 התופעה כלפי יותז מחמינה בהתייחסות צונן יש כ׳ האומנת המחוקק תפיסת .1

 של עבנה הופוזה האמונ, לאונ במשפחותיהם. בקסינים והתעללות פגיעה של

אחנות. תקיפה מעבנות המשפחה בתון קסין תקיפת

 שמטנתו הזיווח, חובת את גם הגזינ העונשין לחוק התיקון - הדיווח חובת .2

 בילזים והתעללות פגיעה של התופעה לנוכח השתיקה" "קשנ את ٢לפנו ה״תה

 פסק פונסם בנושא, שעסקה בכנסת הוועזה עבונת במהלן המשפחה. בתון

 בצונה פונטה הזיו בפסק . למותה וגנם במונן שהתעלל הזוז של במשפטו הזיו

 ההתעללות שלמרות המתמיהה, העובזה וכן בילזה ההתעללות מסכת מזעזעת

 פסק מקצוע. אנשי לא ואף השכנים המשפחה, בני כן על זיווחו לא המתמשכת

הוועזה. בזיוני ושוב שוב וצוטט החקיקה תהלין בקיזום נבות ס״ע המפונט הזיו

 מאיומים, אשמה, מנגשות או לזבנ, מסוגל שאינו כוכן או פחז, מתון שותק הקונבן
 ושונות, נבות מסיבות ומשתיקים שותקים המשפחה בני אונים. מחוסנ או מפיתויים

 מקצוע אנשי גם מכל, והמפליא הקנובה, והסביבה המונחבת המשפחה לגבי גם כן
לשתיקה. שותפים נבים

שבחוק והחידושים ה^רונוח

 פלילית עבנה זוהי החוקים. בספנ נפנזת עבנה היא ישע ובחםנ בקטין התעללות נ.

לילן. שאחנא׳ מ׳ או משפחה, בן הונה, הוא המתעלל כאשנ במיוחז חמונה

 סעיף )נאה ואחנים משפחה בני גם אלא הוניו, וק לא נכזנים לילז האחנאים עם .2

למנותם. או להשפעתם נתון שהילז א(368

 והתעללות נגשית התעללות פיזית, התעללות - בה והוכללו "התעללות" הוגזנה .3

ג(.368 )סעיף מינית

 (361 )סעיף נטישה, בהן והוכללו להתעללות כועבנ לזיווח הסיבות הונחבו .4

 הח״ם סיכון על עבנה וכן (348 - 345 )סעיפים מיו עבנות (,362 )סעיף והזנחה
(.337 )סעיף קטין של והבניאות
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 ולמנוע (,337 )סעיף צוכיו את ולספק לבניאותו לזאוג ח״ב הקטין על האהוא׳ .5

 א׳ גם , ג(368 )סעיף עבוה היא בילז התעללות וק לא בו; והתעללות פגיעה

עבוה. היא (362 סעיף )הזנחה- התעללות מניעת

 להניח סבינ חשז לו שיש מקנה בכל לושויות, ןיווח חובת מוטלת אזם כל על .6

 של משפחתו בבני כשמזובנ ׳ותו חמווה זו חובה בו. מתעללים לילז שהאחואים

 כן על מזווח ואינו בילזים התעללות על שיוזע מ׳ לפיכן, מקצוע. באנשי או הילז

 באחוא׳ מזובו כאשו חוזשים לשישה ועז חוזשים משלושה מאסו - זינו כנזוש,

ז(.368 )סעיף מקצוע איש או הקטין על

 )מעון ממוסזות בכזעוכות חינון אנשי של הזיווח לחובת מיוחזת לב תשומת ניתנה .7
 תנועות ׳לזים, גני ספר, בתי בקהילה: אחוות טיפול או חינון במעוכות או מוסז(, או

 מכיו זה סעיף )ז(. ז368 - נועו ובני בילזים העוסקת אחות מסגות בכל או נועו
פוגעים. אנשים להיות עלולים טיפול או חינון ואנשי מזויכים שאף בכן

ן7החו השיבות

 התחום החקיקה, תחום תחוכזים: בשלושה השלכות ישנן העונשין לחוק 26 לתיקון

הטיפולית. ההתעובות ותחום האוגונ׳,

 הווים מפני קטינים על להגן יש כ׳ החליט שהמחוקק מוגע - החקיקה תהום א.

 חוקים בשני משלימה חקיקה נזושה חובותיהם, ממלאים שאינם - אחוים ואחואים

העונשין. לחוק 26 תיקון לאחו וב לא זמן שנחקקו נוספים

 לחקיות כללים הקובע ו,955חתשט"ו- ילזים(, )הגנת ואיות זיני לתיקון חוק ו.

 ושאי ילזים חוקו שוק נקבע זה חוק בתיקון המשפט. בבית והעזתם ילזים

 ־1 ב368 ,337 הסעיפים לפי התעללות נפגעי ו(4 גיל עז ) ילזים לחקוו ומוסמן

 העונשין. לחוק 349 ועז 345 סעיפים לפי מיניות פגיעות של במקוים וכן ג.368

 בפני להעיז קטין להביא ואפשו ניתן אם יקבע הילדים שחוקו החוק, קובע כן

 לגיל מעל ילזים לגבי הילז. במקום יעיז הילזים, חוקו שהוא, או המשפט בית

׳שואל. בכזשטות נועו עובז ביז׳ מופקזת החקיוה ,14

 הגנה צווי במתן בעיקוו העוסק ו,99חתשנ"א-ו במשפחה, אלימות למניעת החוק .2

כלפיו. המשפטיים ההליכים סיום טום עוז אלים משפחה בן מפני

 על בזיווחים עצומה לעל״ה הביא העונשין בחוק זה תיקון - הארגוני התחום ב.

 על״ה עליהם. האחואים כזצז להתעללות נתונים שהם חשז לגביהם שק״ם ילזים

מתועלות אליהם בקהילה השיוותים של מיוחזת התאוגנות הצויכה הזיווחים בכמות
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 בהכשרה אזם, בכוח וחבה כושאבים בהשקעת הכוון ארגוני תהלין הפניות,

 אוגוניות ביו סוגיות ביווו שנוצוה המציאות מצויכה כן, על נוסף נוספים. ובאמצעים

 נחשפים ומתוחב הולן החוק ש״שום ככל ועוז. קשו זוכי עבוזה, חלוקת תיאום, של

 הצוון למשל: כמו, חלקי, באופן שניתנה או הזעת עליהם ניתנה שלא שונים היבטים

 תמיכה כמעוכות אזוויות ועזות בהקמת החולים, קופות כמו גזולים, גופים של

 משוז של מחוז׳ היגוי צוות לקיום הצוון עלה בזומה, השונות. הקופות לסניפי וגיבוי

 לצווכ׳ וכוותאמת כוללת מעוכתית חשיבה באוגון ויס״ע מיזע שיוכז הבויאות
הבויאות"(. משרז של הכללי המנהל "חוזו נספח )ואה השזה

 ישיו קשו עווצי החוק, "שום לשם ׳צטוכו, השונים הבויאות שיוות׳ כ׳ להניח יש

 בקהילה. חבות״ם לשיוותים והמחלקות הסעז פקיז׳ המשסוה, כמו גופים, עם

 בזה, וכיוצא חשיבה צוותי ועזות, כמו אוגונ״ם, מבנים הוקמו כבו ובים במקומות

במאווזו. או במוקזם ׳תוחשו הזבוים אחוים ובמקומות

 מתוקף זאת טיפולית, להתעובות הסמכות הסעז לפקיז - הטיפולי התחום ג.

 לפנות לו המאפשות ההוואה מתוקף וכן ו,960תש"ף והשגחה(, )טיפול הנועו חוק

 הטיפול את ולהשאיו למשטוה לזווח שלא ולבקש ((I) ז368 )סעיף חויגים לוועזת

גו. הקטין בו ב״שוב חבות״ם לשיוותים המחלקה ביז׳ במקוה

 המקוה חקיות לשם למשטוה פנ״ה הכולל הפלילי, להלין במקביל - לזעת זאת
 בהליכים העוסק אזוחי-טיפול׳ הלין ק״ם הצוון, במקוה אישום כתב ולהגשת

 עם מיז תיעשה הטיפולית ההתעובות הילז. של שלומו את שיבטיחו התעובות״ם

 לכן, במקביל אף הצוון ובעת הנועו חוקו או הילזים חוקו של החקיוה הלין גמו
החקיוה. בהלין מפגיעה הימנעות תון

 אפשוויות של וחבה קשת הסעז פקיז ביז׳ יש והשגחה" "טיפול הנועו חוק על־פ׳

 לאחוא׳ או לקטין "לתת ולבקש המשפט לבית לפנות יכול הוא זה ובכלל התעובות,
 כולל עליו להשגחה או בקטין לטיפול דוושה המשפט לבית הנואית הוואה כל עליו

 ההתעובות אפשוויות למעשה, שם(. ו( )3 )סעיף הנפשי" ושיקומו חינוכו לימוזיו,
 הקטין להוצאת ועז המשפחה בני של והזוכה מהכוונה החל הן החוק בצל והטיפול

הקטין. על שאחוא׳ מ׳ או ההווה ממשמוות

 אפילו או נאותות טיפול לזוכי לכוון ביזו שיש וסבוו הקטין את הכ׳כיו המקצוע איש

 פקיז הצעתו. והצגת הסעז לפקיז פנ״ה באמצעות זאת לעשות יכול - עצמו להציע

 ובאם ׳אמצה לקטין, לס״ע ועשויה סביוה שהיא ימצא ואם הפנ״ה את ישקול הסעז

 הקטין משפחת את המכיוה אחות כן, לאישווה. המשפט בית בפני יביאה צוין

ח״ו את המבטיחים ח״ם לסזר׳ הקשוו בכל האם את להזוין ביזה שיש וסבווה



 ישתכנע הוא ואם הסעד לפקיד שיוותיה את להציע מוזמנת הקטין, של ובויאותו

 בית לאישוו להביאה אף הצוון ובמיזת ההתעובות תכנית לאשו יכול הוא בכן,

 ובעלי השיוותים מענן - בנספח נאה עבוזתו וזנכי הסעז פקיז )תפקיז המשפט

תפקיזים(.

11U איט Uttpnn ?דדוייו

 בקטין. עבנה שנעבנה לחשוב סבינ יסוז לאזם יש כאשנ - בנוו בנושא החוק

 לאונ חשז בו מתעוננ היה סבינ אזם האם כלומנ: המיזה, אמת הוא הסבינות מבחן

 ספציפי, ליזע ננישה כאן איו עבוה. בקטין שנעבנה עיניו לנגז העומנים הממצאים

 המקנה על חושב היה מהיישוב אזם מה - זעת ושיקול היגיון אלא בזה, וכיוצא ניסיון

 איש כלפי חל הסבינות מבחן של הזיו אותו עיניו. לנגז העומזים הנתונים לאונ

 ׳ותו, מחמיו המקצוע איש כלפי העונש הוגיל, האזם כלפי ככוו שלא אלא, המקצוע.

 נגיל אזם בעיני שסביג מה האם בקטין. לפגיעה סביו יסוז על יזווח ולא במיזה זאת

 ואף ניסיון צבג ופגיעה, התעללות של סימנים המכיו מקצוע, איש בעיני סבינ גם הוא

 שלא. בהחלט בקטין? אחנים אחנאים או הונים התעללות של מקוים בגילו׳ התנסה

העונש. גם וכך ׳ותו מחמיו יהיה המקצוע איש של הסביוות מבחן

1992) Brosig,) התופעה כלפי ׳ותו ובה וגישות לפתח צויכים מטפלים כ׳ סבוו 

 הוגש״ם הסימנים את ׳ותו טוב להכיו עליהם וחשזות. תחושות ביו להפויז ולועת

 ׳ותו וישוה פתוחה עמזה ולנקוט השונים ההתעללות לסוגי שנלווים וההתנהגות״ם

זיווח. לגבי

1989) Berger) ,המקצוע׳ העובז יכול כותי לשקול ניתן לאווו מוזל מציעים ועמיתיו 

 להתעללות החשז את ולבוו להמשין עליו מתי ׳ותו, שקולה להחלסה להגיע

 שפיתחו המוזל החשז. לביסוס מספיקים ממצאים ביזיו יש ומתי טיפולית בכ׳סגות

 לאחו נסגוו שזווחו, ובים מקוים כאשו הבוית, באוצות יתו זיווח של וקע על צמח

 מיומנות וומות פגיעה ומות ובוחן מווכב המוזל המשפט. לבית הגיעו ולא חקיוה

טיפוליות. מסגוות של וניסיון
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 או בויאות בשירותי או חולים בבית צוות כמו מקצועיות, במסגרות כ׳ לצ״ן ניתן

 תבירוו תהלין את לק״ם יותר קל הנפש, לבריאות במרפאה או קהילתית במרפאה

 מ׳ עם בהתחלקות או צוות במפגש כמו המקצוע׳, הצוות בחברי כן לשם ולהסתייע

 הניווח רם1בכ עוז סוזיות, על קפזנית ובשכוירת בזיסקרטיות זאת כל הצוות. כוחבר׳

 וניסיון יזע משאבי ללא מקצועיים, עמיתים זל׳ במקומות זאת, לעומת החוק. לרשויות

 שהתעורר מרגע כבר להתקיים צריו הריווח בסיכון, ילזים איתור בתחום מיומנות או

מוטעה. בחשז ומזובר ש״תכן היזיעה למרות החשז,

 ביטוי לכלל גם באה הבריאות שירות׳ בתחום המקצוע אנשי של הזיווח חובת

 הבריאות במערכות העוברים את המכוון הבריאות משרז של הכללי המנהל בהוראת

 בקהילה: הבריאות שירות׳ את להנחות וכן החוק הוראת את ולמלא להקפיז השונות

 המשפחה, לבביאות בתחנות )מר״מ(, זחופה לרפואה בכורכזים החולים, בקופות

 התעוובות מרגע ישע, חסו או קטין - בנפגע טיפול בזנבי הנפש, לבריאות בתחנות

 הסער פקיז - המוסמכים לגורמים הטיפול להמשן האחריות להעברת ועז החשז

 לס״ע יהיה שתפקיזן קבועות ועזות להקמת ההוראה מכוונת כן, כמו הכושטוה. ו/או

התופעה. אוזות מיזע ולרכז המאתר לגורם מקצועית

הדיווח חובת חיה עליהם נוספים ןים7חו

 מספר עוז ק״מים זיווה. חובת הזורש היחיז׳ החוק אינו העונשין לחוק 26 תיקון

הבאים: החוקים זה ובכלל לשלטונות זיווח המחייבים חוקים

 לנפגעי כות״חסת זו חובה .1975התשל״ו- העם בריאות תקנות לפי הזיווח חובת ם

 על לרווח החולים לקבלת האחראי על חובה החולים. בתי אל המגיעים אלימות
למשטרה. כן

 .1 977 - התשל"ז העונשין, לחוק 262 סעיף - פשע כוניעת לשם לזווח החובה ם

 זומם פלוני כ׳ שיזע "מ׳ - ולשונה המזינה אזרחי כלל אל מתייחסת זו חובה

 או עש״תו את לכונוע הסבירים האמצעיים כל את נקט ולא פשע מעשר, לעשות

 למשטרה זיווח כ׳ המשפט בית קבע וכבר שנת״ם". מאסר - זינו השלמתו, את
ביותר. הסביר האמצעי הוא

ج



4-
בייעוום הסער פדןיד עמר הדיווח חובת pinכן

 קטינים, בענייני זיו )סזו׳ הסעז חוק על־פ׳ המוקנה סטטוטוו׳ מעמר הס לפקיז

ו.955הת״ט״ו- ונעזנים(, נפש חול׳

 חס פקיז הקטין. לטובת לזאוג תפקיזו ועיקר הקטין של שליחו הוא הסעז פקיז

 של הכרעתו את ומבקש המטפלים הגורמים לביו ההורים שביו המחלוקת את מביא

 הסעז פקין על הזיווח, לחובת הנוגע בכל האזרחי. בחלין זאת כל המשפט. בית
 הסעז פקין הפלילי בהלין הזיווח. מחובת הפטור לוועזת או למשטרה הזיווח להעביר

 עם הוא בסעז פקין של הקשו זה בהלין טיפול. תכניות או תסקירים מגיש אינו

המשפט. בית עם ולא המשטרה,

למשטרה. בזיווח ח״ב להתעללות חשר על לו שרווח סער פקיר

 לא או הפליליים ההליכים למיצוי לפעול למשטרה להמליץ הסמכות הסער לפקיר

 להגיש עליו מקרה בכל טיפוליים. צערים של הפעלתם את לאפשר כרי לפעול

 התרשמות לקבל עליו להמליץ, יוכל הסער שפקיר כרי כלשהי. המלצה למשטרה

 את כוקבלת המשטבה רוב פ׳ על כ׳ היא הרווחת הכווסכמה מרובר. שבו מהמקרה

הסער. פקיר של המלצתו

שתפטור מיוחזת פטור לווערת לפנות רשות יש הסער לפקיז

למשטרה. ריווח מחובת אותו

 יסור "נמצא בו מקרה כוכל הנובעים משפטיים פעולה מישורי שני ביו להבחין ואוי

בקטין": עברה שנעברה להניח סביר

 עם מסתיים ותפקירו זה בהליו מעמז איו הסער לפקיז - הפלילי המישור .1

 המשטרה, של הם ההליכים מכאן המלצתו. ומתן למשטרה המקרה מסירת

המשפט. ובית הפרקליטות
 פעולה בעיקרו שהוא זה בהליו מרכזי תפקיר הסער לפקיד - האזרחי המישור .2

 בכל רוכויננטית רמות הוא הסער פקיר הנפגע. הילר שלום על לשמירה המכוונת

זה: במישור ההתרחשויות



 שרוי. הוא בה והסכנה הילז־ מצב וביווו חקיוה - המשפט לבית ההגעה לפני

 את שיבטיחו ופעולה הגנה זוכי על והמלצות תסקיו מסיות - המשפט בבית

הקטין. של שלומו

המשפט. בית החלטות ביצוע אחו מעקב - המשפט לאחו

 כל ועל מקצוע׳, ושאינו מקצוע׳ גוום כל לחקוו החוק, מתוקף הסמכות הסעז לפקיז

 בחוק 3 )סעיף הנשאל כל על ולענות פעולה לשתף החובה הסעז פקין אליו שפנה מ׳

ו(. 955התשט״ו- ונעזוים, נפש חול׳ קטינים, בענייני ויו סזו׳ הסעז,

 ההווה, מאסו שכן, המשפחה לשיקום בוווה העזפה כלל בז־ון יש הסעז לפקיז־

 לפוק עלולים יחז, גם הזבוים שני וכמה כמה אחת ועל מהבית, הילז־ הוצאת

 נוספת, פעם שנענש כמי להוגיש עלול נפגע שכבו הילז לחלוטין. המשפחה את

 הקש״ם נפתוים לא ולמעשה ההווים אחז את ממושן לזמן לאבז עלולה המשפחה

 הגשת בעת הסען פקיז את המכוונים השיקולים מקצת הם אלה להתעללות. שהביאו

 שבחלקם הטיפוליים ההליכים ביו להבחין חשוב שאמונו, כפי לכושכזוה. המלצתו

 כפי הפליליים. הכושפט״ם ההליכים לביו האזוח׳ המשפטי בהלין ביטוי לכלל באים

 - הפלילי המשפט של בקטגוויה הנמצא הדיווח", "חובת חוק כובחינת לעיל שנאמו

למשטוה. המקוה על שזיווח מוגע תפקיזו ס״ם הסעז פקיז

 פקיז - האזוח׳ החוק של בקטגוויה הנמצא והשגחה, טיפול הנועו חוק מבחינת
 פקיז תפקיז׳ של מווחבת )הצגה התהלין אוון לכל מוכז׳ תפקיז ממלא הסעז

תפקיזים(. ובעלי השיוותים מעון בנספח: ואה הסעז



באיו״ר uixpnn אנטי ט»י ״|קטיים
יבדיייוז סיבין ’במצב ם١לד٠

 מדוע הבעיה. בפתחן תס״ע מצדם שהתעובות משוכנעים אינם נבים מקצוע אנשי

 עם בעימותים להסתבן ואחנים הסוציאלים העובזים האחיות, הנופאים, להם,

 זאת כל משפס, בבתי להופיע הצונן אפילו אולי מנובה, לטוזה לגנום המשפחה,

 ינע אפילו כ׳ "תכן, הילז. טובת את זבנ, של בסופו ישנת, שהזבנ ביטחון איו כאשנ
 א׳ ליצונ המשפחה, עם בקשנים לחבל גם עלול הזבנ משפחתו. בתון מצבו את

המקצוע. איש את להחליף ההונים מצז זנישה אפילו ואולי אמון

 סיכון במצבי ילזים של משפחות פוגשים בקהילה הבויאות בשיוות׳ המקצוע אנשי

 מינית נפשית, גופנית, התעללות החווים ילזים וחלקם לפגיעות בסכנה חלקם שונים.

 להיות היא המקצוע אנשי של והמשפטית המוסנית המקצועית, חובתם הזנחה. או

 סבינ חשז נתגלה ואם לאתנן ٢מאמ כל לעשות אלה, תופעות לקיום מוזעים
 זיווה זאת, עם לנשויות. עליה ולזווח התופעה להפסקת לפעול עליהם להתעללות,

 ושונים: ובים מטעמים וזאת וכלל, כלל פשוט מעשה אינו בסיכון ילז על

 להשפיע היכולה אחויות ולקיחת עמזה נקיטת משמעותו הזיווח - אתו־יות לקיחת

 הוא, ובדוו טבעי אן ולכן משפחתו, בני ח" ועל הילז ח" על גוול הות השפעה

וזאגה. התלבטות מעונו שהזבו

 לנו ולמה שלנו החשזות בנכונות לחלוטין בטוחים איננו הכ׳קצוע, אנשי אנו, נוב, פ׳ על

 אפילו ואולי ומפחיז מא״ם ההתעללות שנושא להוסיף, יש לכן לעובזה? חשז לחפון

 אף הילז, הוו׳ עם שפיתחנו מקצועיים קשוים מילזותנו. מאיימים זיכוונות מעונו

 פגיעה למנוע וכן מחשז להתעלם נעזיף ולעתים הזעת בשיקול מוכיב מהווים הם

אלה. בקשוים
 קשה כלשהי. התעללות עבו או העובו ילז לפגוש וכואב קשה ככלל, - הכחשה

 התוקפנות את אף ולעתים והייאוש הסבל את הויקנות, את החוזה, את לנאות

 כאלה קשים שזבוים להאמין ווצים אנו ואיו לואות ווצים אנו אין מבטא. שהוא
 כישלון הוגשת אפילו או אישית מצוקה חשים אנו ובווזא׳ להתוחש, בכלל יכולים

 ולקוות העיניים את לוגע לעצום מעזיפים אנו "בקהילתנו". מתוחשים הם כאשו

 האמינות, או הילז, של גופו על הפזווים השבוים החבלות, המכות, סימני שכל
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 לצערנו, אבל באמת. שם נמצאים אינם שנאינו מחריגות וההתנהגויות הרמזים

 והורים ילז עומן האחו הצו שמן ומסמנים מצביעים והם שם, הם לפעמים
לעזותנו. הזקוקים

 הנתונים ההווים, של אפשו״ם הבלתי הח״ם תנאי את גם וואים אנו ובות פעמים

 ותגובה שהתייחסות חשים ואנו לגורלם, עזובים או מבותים רגשית, תמיכה ללא

 את לשכנע ׳ותו קל נוספת. פגיעה ובילזים בהם לפגוע עלולה מצזנו מקצועית

ואינו. שלא עצמנו

 נוטים אנו כ׳ האמיתית, המציאות את וואים אנו איו לפעמים - מוטעה שיפוט

 ההווים במציאות, ואילו להם, שיהיו ווצים שה״נו וכוחות כוונות להורים ל״חם

 שלא כן עלינו להשפיע יכולה המציאות של נכונה לא וא״ה אלה. כוחות נעזוים

 זמיונית גוסה לפתח עלולים אנו הוריו. או הילז בו שנתונים הגזול הקושי את נואה

 מול עין לעצום עלולים אנו עינינו. לנגז מתוחש שבאמת מה על מציאותית ולא

 המתוחשים מעגליים מתהליכים או בילז, בטיפול להווה שיש קשות מגבלות

 נוכל לא ולכן ילוו, כלפי ההווה של אלימה התנהגות לזפום׳ והמובילים ביניהם

 לתהלין הזומה תהלין כאן יש להם. הנחוצה העזוה את לקבל ולילז להווה לס״ע

 הילז של השונים הצוכים את מזהים אינם ההווים הוויו. לבין הילז בין שמתוחש

 הצוכים את להבין מצליחים לא אנחנו ואילו להם, להיענות מצליחים אינם או
הילז. ושל ההווים של המציאותיים

 הזיווח: לעצם בנוגע מתלבטים עז״ן אנו הבעייתי, המצב את זיהינו אם גם אן

 אולי נכון? לא שואית׳ מה אם )ומה שווא כזיווח ׳תבוו שהזיווח חוששים אנו ט

ל׳?(. נזמה וק

 אותו. לאבז ובכן הילז, עם הקשו את לקלקל חוששים אנו ט

ומשפוזתו. הוויו עם הילז של הקשו את לקלקל חוששים אנו ט

 ומתעללים הפוגעים אנשים במטופלים לואות הזזהות, מתון מתקשים, אנו ט
בילזיהם.

הילז. הוו׳ עם ובקשוים ביחסים לפגיעה חוששים אנו ט

 היא הוופא מופאת בהן חולים בקופות )בעיקו לקוח לאבז חוששים אנו לעתים ט

בביתו(.

 המקוו ה״נו שאנו לו ׳תבור אם כלפינו, ההווה של מתגובתו חוששים אנו ט

לושויות. שזיווח

אם ומה - הולם באופן במקוה שיטפלו הוווחה ושויות על תמיז סומכים אנו אין ט



 הילד ׳יפגע אם יקרה ומה ןבו? להוכיח יצליחו לא אם ומה לתלונה? יתייחסו לא

התלונה? ננקב יותנ עוז

 נישאנ ואז במקנה, הטיפול לתוצאות הנוגע המיזע את נקבל שלא חוששים אנו ם

גמונה. באי-יזיעה

 נקבל האם עובזים, אנו שבה במעוכת שלנו הזיווח יתקבל כיצז חוששים אנו ם

שנקטנו. בצעזים לחבל ינסו אף ואולי עלינו(, )מהאחנאים לפעולתנו גיבוי

 נמצא בישואל. נופאים של הזיווח א׳ תופעת נבזקה (,1986) סויה שענכה במחקו

 הסכימו שעליהם המקנים ממספנ התעללות של מקנים ביותנ חשזו שהנופאים
 הנופאים יזי על נתפסה העבוזה במקום האווינה כאשו עלתה לזווח הנט״ה לזווח.

החולים. לבית פעמים מספנ חזנו שילזים במקנים או בזיווח כתומכת

הבאות: את למנות ניתן בכוחקר, שנמצאו הזיווח לאי הסיבות ביו

באבחנה. וזאות א׳ תחושת □

זבו. ׳שפו לא שהזיווח תחושה ם

 מהמשפחה הוחקתו כמו הילז, בח" משמעותית לתגובה ׳גוום שהזיווח החשש □

וכזומה. מוזבית, הוצאתו או

 מזיווח. להימנע וופאים של נט״תם על מעיזים הבוית באוצות שנעשו מחקוים גם

 ,Moris של וכן ועמיתיו, (O'Toole ,(1986) Dong (1994 של: מתקניהם ראה

1 985) Johnson & Clason,) 1989 ושל) Pollak & Levy.)

הדיווח: מחובה רופאים להימנפות הסיבוה

התעללות. לאבחון מספקת לא והכשוה יזע חוסו ם

 זה. בהקשו הוופאים של תפקודם על והשלכותיהם החוקים על יזע חוסו ם

 בבעיה. לטפל וביכולתו המטפלות בושויות אמון חוסו "מתיוג"- להימנע וצון ם

וכלליים. חוק״ם איש״ם, לסיכונים מהיחשפות חשש ם

בילדם. להתעללות בנווה הגזוה מהיעזו הנובעות בעיות ם
ומזווח. "שויטו" של תפקיז ממילוי הוופא הסתייגות ם

 יכולתנו על המשפיעים גוומים כמה עוז יש האישיות וההתלבטויות החששות מלבן

 לנו לס״ע יכולה אלה לגוומים מרעות להלן. מפווטים והם לזווח, וצוננו על או לזווח
ומשפחותיהם. הילזים עם המפגש בעת ׳ותו טוב להתמוזז
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דיווח על הסוציו-אקונומי הרקע השפעת

 ולאנשים גבוה חבנתי-כלכל׳ ממעמד לאנשים מתייחסים מקצוע אנשי כ׳ נמצא

 הנחשבים עיסוקים בעלי מתעללים הונים שונה. באופן נמון חבנתי-כלכל׳ ממעמז

 מקצוע׳ מנחק" "לקחת מתקשים מקצוע ואנשי מיוחו, קושי מעודנים *מכובזים"

 ממעמז הונה של חלקו את להכחיש אף או למזענ נוסים אנו אוב״קסיבים. ולהיות

 שכבות בכל ק״מת זו לתופעה שהסבירות אף בהזנחה, או בהתעללות גבוה

 מעשה עשה עצמנו, את לנו מזכיו שאול׳ שאזם, להאמין לא נוסים אנו האוכלוסייה.

ומעוות. חויג כה

 "יש בהתעללות, שיואשם יותנ גבוה ממעמז שהונה להניח, יכולים מקצוע אנשי

 יש לעתים זו. הנחה פ׳ על ולפעול הנמון, המעמז מן מהונה יותנ להפסין" מה לו

 ונובנת״ם כספ״ם משאבים יותנ לנשותו שכן גבוה, ממעמז הונה מפני חשש אפילו

 הזבו שלנו. הכוקצועית באמינות לפגוע יכול והוא כלפיו, המופנה חשז עם להתמוזז

ויטופל. יתקבל שהזיווח שלנו האמון מיזת על להשפיע עלול

האישי ניסיוננו השפעת

 שחוו אנשים הזנחה. או התעללות של ׳לזות חוויות לו שהיו "תכן עצמו, הכוקצוע איש
 אן המקצועית, בעבוזתם יותנ נגישים להיות אחז מצז אמנם יכולים כאלה חוויות

 העומז המקנה של והכחשה חנזה המקצוע לאיש לגנום עלול הזבנ האחנ, הצז מן

 הזה הילז גם והתגבנת׳, זה את עבנת' אני "אם לעצמו: לומנ למשל, יכול, הוא לפניו.
בשלום". זה את לעבור יוכל

 לכן יש וחנזה. בלבול לגנום עלולה בהתעללות הכוקצוע איש של קוזמת התנסות

 קשים איש״ם וזיכנונות מחשבות או גועל מציף, פחז של תחושה אזהנה: סימני

 תמיכה ולקבל מיומן אזם עם לשוחח כזא׳ אלה כגון במקנים נבה. בעוצכוה שחוזנים
מקצועית.
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התנהגותו الج המקצוע איש של ההורות השפעת

 התעללות של מעשים למזעו עלול האישיים, בח״ו הווה גם שהוא מקצוע איש

 הקצנה למעשה הם האלה המעשים את המניעים שהוגשות מפני מינית, או פיזית

 עוינים וגשות של קווטוב לזהות עשוי כהווה המקצוע איש טבע״ם". "וגשות של

 התנהגות, בעיות כגון: מצבים, עם להתמוזז לעתים נזוש הווה כל אצלו. גם הקיימים

 התנהגות לפעמים ההווה. של בסמכותו זלזול או גבולות לקבל סיווב ממושן־־, בכי

 כז׳ עצמו את לוסן ממשי מאמץ משקיע עצמו מוצא והוא וב, כעם בו מעווות הילז

 מבזה. או משפיל להיות שעלול משהו לו לומו שלא כז׳ או הילז, את להכות שלא
להכחישה. או התופעה משמעות את למזעו הנט״ה מכאן
 אמוו הילז בו שהמקום הוווחת האמונה ערעוו בה יש הבעיה, בקיום ההוזאה עצם

 ביותו. הגבוה לסיכון נתון הוא שבו המקום גם הוא - משפחתו - מכל מוגן להיות

 יחם אוטומטי באופן מבטיחים אינם זם" ו״קשו ביולוגית שהווות לתפוס גם קשה

עליהם. והגנה לילזים ואוהב חם

 או הזחקה מקצוע-הורה איש אצל להיווצו עלולה מינית התעללות של במקוה גם
 מחבקים הווים לילזיהם: הווים שביו בקשו חשוב מוכיב הוא פיזי מגע שכן הכחשה,

 וכזומה. בבוקו במיטה אתם משתעשעים אותם, ווחצים אותם, מלטפים ׳לזיהם, את

 מנוומות חווגים שאינם כמעשים התעללות מעשי לפוש יכולים מקצוע-הווים אנשי
 עשה אחו שהווה העובזה עם להתמוזז שלהם איש׳ קושי מתון אלה התנהגות

 בווח פושנות לתת יכול מקצוע-הווה איש מקובלים. גבולות פויצת בו שיש מעשה

לזווח. לא ולכן הילז, של לזבויו זו
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٢-ך
הברוכות ١1a١u'm ؛למות

הדיווח בחובת

 חובת הטיפולית, הבוית של מכריע מרכיב היא הסוריות - הסוזיות הפות א.

 התעללות זבר בםוז לשמור האם מטפל: כל של לפתחו רילמה מטילה הריווח

 המקרה על לרווח החובה שעליו או עמו הקשר במהלן שנחשף בקטין הלקוח של

 מוגרו שעיסוקם מקצועיים עוברים בקוב מחמירה רו שאלה הסוריות. חובת למוות

 לשמירת כבו משקל מוענק שם סוציאליים, ועוברים פסיכולוגים רופאים, כמו: בחוק,
הסוריות.

 וראת הסוריות חובת אף על בריווח ח״ב המטפל - הוכרע כבו הנושא חוקית מבחינה

 איש יסור(. חוק )למעט כללי חוק על גובו ספציפי חוק כ׳ האומר המשפטי מהטעם

 של מהטעם כן על מרווח ואינו בקטין להתעללות סביו חשז בו שהתעווו המקצוע

 במישור הזיו. את כן על לתת ועלול החוק הוראת את מפר סור, לשמירת מחויבות

ח״ו. עצם את אף ולעתים הקטין של ושלומו ביטחונו את מסכן הוא האתי,

 לסוזיות, האתי הקור הפות לביו ריווח ביו מטפלים של רו להתלבטות בהת״חם
997)Steinberg, Doueck&ieine,)٢להיחל יכול המטפל כ׳ סבורים אחרים, ובים וכן ר 

 ס״גים ישנם כ׳ יסביר ביניהם, המקצוע׳ והקשו הטיפול בתחילת אם רו ממלכוזת
מוחלטת אינה היא וכי לסוריות

1989) Watson & leig,) ,אם הסוריות הפות את לקבל עשו״ם מטופלים כ׳ מציינים 

 מציין (,lynch (1991 לרווח. מח״בו והחוק ברירה, כל איו שלמטפל בווו מסו יקבלו

 ישיר המטפל כאשר לק״מן. באפשרותו שאיו הבטחות ממתן להימנע המטפל על כ׳

 בצורה וניתן רצויות, לא הפתעות נבונעות נתון, הוא בהן הסוריות מגבלות לגבי וברור

היחסים. באמינות מפגיעה להימנע יותר טובה

 ההשלכות מהן ל״צג? עלינו מ׳ טובת שלנו? הלקוח מ׳ - ללקוח נאמנות ב.

 ניגוו היא מקצוע אנשי ירי על רבות פעמים שעולה סוגיה הריווח? של המעשיות

 הלקוח "מ׳ היא לרוב הנשמעת שאלה ומשפחותיהם. ילרים עם בעבורה האינטרסים

(.Anderson, Steinberg. Ferretti & le٧in٠ 1992) נאמנותנו"? נתונה "למי שלנו",

 יסרבו ההורים כרה ריווח שבעקבות הסביר החשש גם וק״ם ק״מת הרילמה

שער מהאפשרות גם מוטרר העובר לטיפול. לבוא מהילר שימנעו או לטיפול לבוא
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 בלי התעללות של לסכנת חשוף לתיות ׳משין הילז פני תישא השלטונות שהתערבות

תמנון. מנתב מעניק אינו החוק אן טיפולי. בתהלין תמיכה לקבל

 הזיווח כ׳ תחושה למטפלים יש לעתים - בטיפול יפגע התעללות על דיווח ג.

 נמנעת ובינתיים הסעז? פקיז נבנ של בסופו יעשה מה "אנ מתועלת: ננק יותנ גונם

 המנפאה עם קשנ לכל מסנבים ההונים כ׳ במנפאתנו, טיפול של האפשנות מהילז

זיווחנו". בעקבות

 ההתעללות? המשן במניעת משמעות׳ יהיה טיפול אינה - העדיפה ההתערבות ז.

 מה ההתעללות? את לעצור ובהתענבותו טיפולו בכוח כ׳ המקצוע איש אמונת עם מה

 כמו, חיוביות. תוצאות תישא הניווח בעקבות הרשויות שהתענבות ביטחון שאיו גם

 ההורה הוחקת או בבית; מהישארותו יותר מניקה אשר מהבית, הילנ הוצאת למשל,
 תישמע לעתים הילנ. לגבי נו התערבות של הננק לגבי שאלות שמעוררת כוהבית

 נגשות חש וגם ההורה על-יני נפגע גם הוא כפול", "לקורבן הפן הילנ כ׳ הטענה

 Steinberg) הכ׳שפחה נפגעה שבגללו המשפחה, בני ושאר הפוגע ההורה כלפי אשם

1986 .,et al., 1 99 7; Dale et al.)

 מרחב מעניק הוא ואיו ברונ הוא אף המחוקק אן ואמיתיות, כנות הן הנילמות

 לחשוב סביר יסור בענ״ן נעת לשיקול שהגיע מרגע המקצוע לאיש ות1התלבכ

 החוק, הוראת את למלא ננרש המקצוע׳ העובר נה מרגע בקטין. עברה שנעברה

 איש יעשה טוב אפשריים, ננקים להפחית כני להתאמת. עלולים חששותיו אם גם

 חובתן. את ממלאות שהרשויות ו״וונא בילנ הטיפול הכזשן אחו יעקוב אם המקצוע

הקטין. של ובריאותו שלומו להבטחת נוספת תרומה בכן תהיה

 להיות ובראשונה בראש היא לעיל שתוארו הקש״ם עם להתמווו ביותו היעילה הנון

 ל״סז ואף אישית, הנוכה של תהלין לק״ם וכוא׳ ניתן כן, על נוסף לקיומם. מונע

 כשאיש כוח. מקור לעשותם ובכן בקש״ם, ולשיתוף ותמיכה להתייעצות קבוע פורום

 במחשבותיו, אחרים לשתף יכולת בלי לבנו, כאלה קש״ם עם מתמונר המקצוע

הכחשתו. מחיו את לשלם עלול הילנ, כלל בנון מישהו,
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הז־יויוז ו«ל וויוגייס היבטים

 על להצביע ניתן הזיווח חובת מפני המקצוע אנשי של וההםת״גויות החששות בצו

התעללות. נפגעי ולנים להצלת זה חוק של חשובה ותנומה נבים ׳תנונות

 התופעה היקף על סטטיסטיים נתונים הצגנו העיונית בחובנת עיוני" "נקע בפוק

 אלה בנתונים ז׳ הסעז. פקין׳ של לטיפולם שהגיעו המקנים ١מםפ על והצבענו

 ולהפסקת בסיכון שנמצאו הילזים של להצלתם הזיווח חשיבות את להוכיח כני

נושאים: מספנ לבנג ננסה כן, על נוסף בהם. ההתעללות

 וגורם בטיפול מחבל החעללות על דיווח האם
מטיפול? לנשירה

 על החוק לנשויות וזיווה הסוניות חובת הפנת השלכות את שבחנו שונים מחקנים

 הטיפוליים. היחסים להתנסקות בהכנה מביא אינו זיווח כ׳ מצביעים הטיפול מהלן

Anderson המשפחה עם יותנ טובים עבוזה יחסי שהיו ככל כ׳ מציינים (,1992) ועמיתיו 
 הקשת להפסקת ׳גנום או הטיפול במהלן יחבל שהזיווח הסיכון קטן כן הזיווח, לפני

 להציב וכזי במשפחה משבנ ליצונ כז׳ בזיווח משתמשים שונים מטפלים כ׳ נמצא
ואסונ. מותנ של גבולות

1 985) Harper & Irvin,) מהמקנים 75٥ב־ס/ זיווח: חובת חלה בהם מקנים ו07 בדקו 

 במהלן ההתעללות ואת לזווח החובה את לעבז היה ניתן טיפול( במהלן היו )כולם
 שהגיבו הונים היו כ׳ צ״נו מהמטפלים חלק חיובי. לשינו׳ שהביאה בצונה הטיפול

 להוות יכול זיווח כ׳ מסכמים החוקנים בבעיה. ישינ לטיפול שהוביל לזיווח, בהקלה

 גבולות ובעיצוב בבנ״ה צונן יש בהן מתעללות, במשפחות לכשעצמו טיפול׳ כלי
חמציאות. עם יותנ ובה1כ והתמוזזות התאנגנות לשם חיצוניים

 מצא והמטפל ההתעללות של הכחשה איו בהן במשפחות טיפול׳ כלי להיות יכול זיווח
ותוצאותיו. הזיווח בחשיבות להכנה המשפחה את להביא היצינתית זנכו את

1989) Watson & Leving,) 65 )של חקנו אותם מהמקנים 0/76٥ב־ כ׳ מדווחים 

 הטיפול. במהלן שעלתה הדיווח חובת בשל מטפל-מטופל יחסי נפגעו לא פלים(,1מכ

Steinberg דיווח של ההשלכות לגבי מחקנם ממצאי את פנסמו (,1997) ועמיתיו 

2,429 בחן מחקנם בטיפול. הישאנות או נשירה של בהקשו בילדים התעללות על
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 (67%) מרביתם בסיכון, ובילזים במשפחותיהם בילזים, בטיפול שעוסקים מטפלים

 ב־ וק מהטיפול. לנשיוה בהכות גוום אינו זיווח כ׳ היא מסקנתם פוטית. בפוקטיקה

 לאחו מטיפול נשיוה ה״תה )=הנחקוים( המטפלים על-יז׳ שזווחו מהמקרים 25%

 בילז. הפגיעה המשן במניעת הזיווח עזו מהנחקרים 78%ל- ואילו הזיווח

בטיפול: הישאוות על השפיעו אשו המשתנים

 היו המקצוע׳ ובעבום בילזים התעללות על ׳ותו לזווח נטו שהמטפלים ככל .1

 כ׳ "תכן הזיווח; בעקבות מהטיפול נשיוות פחות היו כן ׳ותו, ובים זיווחים

 מיומנויות פיתחו הזיווח, חשיבות של מקצועית תפיסה מתון אלו, מטפלים

ביותו. הטובה בצווה זאת לעשות כיצז ׳ותו מתאימות
 טובה ה״תה כן הסוזיות, מגבלות את והסביו ׳ותו בווו היה שהמטפל ככל .2

 לגבי אינפוומציה ׳ותו סיפק שהמטפל ככל הויווח. לאחו המטופל תגובת יותר

 ולמטופלים אמון ׳ותו נבנה כן בילזים, פגיעה של במקוים לזווח החוקית חובתו

 מטפלים אלו. בתנאים בטיפול להכושין בוצונם באם לבחוו האפשוות ניתנה
 משטוה כ״סוכנ׳ הפציינטים בעיני נתפסו לסוזיות הסייגים נושא את פתחו שלא

בהם. שניתן האמון את המפיוים סמויים"
 הליכי "משיבוש החשש בשל באו׳ן. להתעווו שעלול קושי להציג יש זה בהקשו

 על אמת בזמן ההווים את ל״זע לא כלל בזון מבקשת המשטוה חקירה",

 בטיפול הפגיעה כזה במקוה לחקיוה. שהוזמנו לאחו וק אלא לזווח, הכוונה

ביותו. קשה להיות עלולה

 מהטיפול נשיוות פחות היו כן הזיווח, לפני חזקה טיפולית בוית שהתבססה ככל .3

 מתן תון בו, לעבז היה וניתן הטיפול, במהלן פגיעה פחות נצפתה הזיווח, לאחו

הזמנית. הנסיגה את למטופלים, כבוז
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דיווח סיוח
ר

דיווח-לרופא הנחיוח

 האפשרויות הוופא בפני עומזות בקטין, עבוה נעבוה כ׳ להניח סביו יםוז התעווו

הבאות:

 חשוב נזושים. וצילומים בזיקות השלמת לשם מיון לחזו הילז את להפנות א.

 יפגעו ושלא ניתן, שהזבו ככל כלשהי, טיפולית התעובות בטנם "עשו שהצילומים

 האבחנה, תפווט בו הפניה במכתב ההווה את יצ״ז המטפל הוופא הילז. בשלום

 מצז פעולה אי-שיתוף למנוע כז׳ זאת, להתעללות. חשז כאן שק״ם העובזה ציון ללא

בכתובים. לע״ן העשוי ההווה

 הטלפון באמצעות בתחילה למשטוה. או הסעז לפקיז כן על יזווח הוופא במקביל,

בכתב. ובהמשן

 חזו עם קשו הוופא יקיים בו, להתעללות חשש בגין מיון לחזו ילז הוופא הפנה
 זאת הילן, עם הקווה המשן אחו כועקב ׳עוון וכן לשם הגיע שהילז ו״ווזא המיון

טיפולי. וצף להבטיח כז׳

 במקוים כגון מיון, לחזו הילז לשליחת מקום שאיו במקוים בעיקו לחילופין, ב.
 להתייעצות המקוה את להביא הוופא יכול הזנחה, או וגשית להתעללות חשז של

 העובזת בפני הענ״ן את להביא כזה, איו ואם המופאה של הכוקצוע׳ הצוות בפני

 ולבחון המקוה אוזות ביווו לק״ם עמה ויחז הקופה של המחוזית הסוציאלית

 אבחוני מיזע שבפניהם סבווים אינם ועז״ן במיזה - מיזע להשלמת זוכים

 )בצוות המשותף בביווו נמצא בקטין. עבוה שנעבוה לחשוב סביו יםוז המספק

 סביו לחשז מקום ק״ם כ׳ המחוזית( הסוציאלית העובזת עם בביווו או המקצוע׳
הסעז. לפקיז כן על יזווחו -

 של הולוונט״ם המסמכים בציווף בכתב להתבצע ח״ב הזיווח - הסעז לפקיז זיווח

 לעניין זיווח טופסי נבנו השונות בקופות במקוה. מעוובים שהיו המקצועיים העובזים

 בעצם ٢להיווע כז׳ הן הסעז, פקיז עם מקזימה שיחה לקיום מקום יש לעתים זה.

 כזו התייעצות בשיחת הספציפי. במקוה הזיווח לזון הכוונה קבלת לשם והן החשז

ביזיעתכם. היו שלא נוספות התייחסות נקוזות לעלות עשויות
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הבאים: הפוטים את יכלול הזיווח

וכתובת. זבות, תעוזת מספו הנפגע, שם ו.

הפגיעה(. )תיאוו הפגיעה אופי .2

ההתוחשות(. )מקום הפגיעה איועה שבו המקום .3

 אפשו׳(, הזבו )אם הזהות תעוזת מם' בציון הנפגע את שהביאו האנשים שמות .4

שלהם. המגונים וכתובות לנפגע, קנבתם

הקמין. את שהביאו אלה יזי על שתואנו כפי האינוע נסיבות .5

 ותוצאות למיון הופנה הילז כ׳ ולצ״ן להוסיף יש - למיון הופנה והקטין במיזה

החשז. הפנכת או באישוש לס״ע יוכלו במיון הבזיקות
 להעביו המשטנה של נוענ עובז ילזים, חוקו הסעז, פקיז יזי על הנופא נזוש ג.

 צילום יזי על זה, לענ״ן הולוונט׳ המיזע את וק יעביו הלקוח, של מתיקו ופוא׳ מיזע

 החולה זכויות חוק על עבוה משום זה מיזע בכנסיות איו בזבו. הנוגעים המסמכים

 ושום. בזואו או אישית "מסו המועבו שהמיזע מוצע הופואית. בסוזיות פגיעה או

 הפקס שליחת הכוח׳, שהזבו מקוה בכל בפקס. כזסכזכים לשלוח שלא ٧מומל

 החומר העבות בתום הקו. של השני בצו החומו את המקבל אזם הימצאות מח״בת

 בלבז. למענו הגיע שהחומו לווזא כז׳ מקבלו אל טלפונית החומו מעביו יתקשו

 שלא הגיע ואם םוזי הוא החומו כ׳ המצ״ן זף להוסיף יש בפקס חומו שליחת בעת

 לשום להעביוו ולא הפקס( כזס' )בציון לשולח להחזיוו החומו מקבל על לתעוזתו

אחו. גוום

 החוכזו מסיות זבו "ושם - לקבלו הושא׳ לגוום קטין של בעניינו מיזע נכזסו ז.

בזבו. הנוגע של הופוא׳ בתיק

 הילז עבו אכן האם לקבוע האחות או הוופא באחויות זה איו
 החובה עליכם עבו. הוא התעללות סוג איזה או התעללות

 לפגיעה, חשז המעוווים סימנים נמצאו האם לקבוע והאחויות

 המעוווים הבטן באזוו כחולים סימנים "נכזצאו למשל: כמו,

 של סימנים "נמצאו ולא אגווף" בצוות פגיעה של חשז

 לזווח תפקיזכם הבטן". באזוו אגווף בצוות פיזית התעללות
אלה. כזכזצאים של הפושנות על ולא שנתגלו הממצאים על
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יאח/אחות - דיווח הנחיוח

 ל لل לזווח עליו חובה בקטין ה١ב٧ נעבוה כ׳ לחשוב סביו יסוז ק״ם כ׳ אח מצא ו.

למשטוה. או הסעד לפקין כן

 להעסקת או התייעצות לשם הוופא בפני חשזו זבו את להביא האח ושאי .2

הבזיקה.

 בקופה הק״ם ׳ותו, וחב כוקצוע׳ פווום בפני החשז זבו להביא לבקש האח ושאי .3

 "חובת נושא את עבוזתו במקום המוכז הסוציאלי, העובז בפני או עובז, הוא בה

 הכל סביו". ב״יסוז מזובו האם החלטה גיבוש בטום התייעצות לשם הזיווח",

הקופה. שהוציאה הנהלים על־פ׳

וופא. של זיווה - לעיל שהוצגו לאלה זהים יהיו הזיווח מוכיב׳ .4

הסוציאלי לעובד - דיווח הנחיוח

 עליו חובה בקטין עבוה נעבוה כ׳ לחשוב סביו יסוז התעווו כ׳ סוציאלי עובז מצא

למשטוה. או הסעז לפקיז כן על לזווח
 הזיווח בנושא הקשווות נוספות כוטלות תפקיזו בתוקף הסוציאלי לעובז כן, על נוסף

החשז: בו שו!תעווו העובז אינו הוא כאשו גם

 מבין ׳ותו או שאחז חשז, התעווו לגביה המשפחה אוזות סוציאלי זו״ח להכין .1
 בזחיפות הזוח( )את ולהעבירו המשפחה, בן בקטין מתעלל או פוגע חבויה

יכלול: הזוח למשטוה. או הסעז לפקיז המובית

)אנמנזה(. ח״ם תולזות א.

 התושמות קוזמות: לפגיעה חשזות או פגיעות - הנפגע הילז אוזות מיזע ב.

 התעללות או בפגיעה החשוז ואל בכלל הוויו אל והתייחסותו הילז מהתנהגות

לאשפוז. קוזמות הפניות על פוטים מיווזז; באופן
הנוכחי. האירוע על פוטים ג.

החשוז. ההורה של התייחסותו מיוחז ובאופן לאיווע ההווים התייחסות ז.

 ילז של או הנפגע הקטין של בעניינו סעז פקיז אל פנ״ה בעבו ה״תה האם ה.
במשפחוז? אחו

החשז. בענ״ן הסוציאלי העובז של עמזתו .1

משטוה. איש או נועו, חוקו ילזים, חוקו הסעז, פקיז בקשת פ׳ על מיזע מסיות .2



 לעיל המוזכרים של בסמכותם מקוה, בכל בכתב. תתקבל המיזע שבקשת וצו׳

 על והחובה עבוה בו שנעבוה סביו יםוז שיש קטין של בעניינו מיזע כל לזווש

 האמוו. הקטין של בעניינו שאלה כל על ולענות פעולה לשתף הסוציאלי העובז

 כפקיז עצמו המציג מהאזם לבקש אתו מקצוע איש כל או הסוציאלי העובז ושאי

 מתאימה ואסמכתא זהות תעוזת להציג שוטו או נועו חוקו ילזים, חוקו סעז,

הלקוח. בתיק ותיעוז בוישום ח״ב שנמסו כל וישיון(. או )תעוזה

 זיווח קיום לווזא זה ובכלל בסיכון ילז איתוו של מקוה בכל הקווה אחר לעקוב .3

בחוק. כנזוש

 הבריאות במערכת אחר עובד לכי - דיווח הנחיות

בקהילה

 נעבוה כ׳ לחשוב סביו יסור קיום המגלה בקהילה הבויאות במעוכת עובז כל .1

למשטוה. או הסעז לפקיז כן על לזווח ח״ב בקטין, עבוה

לעיל. המצוינות האפשוויות עומזות חולים קופת עובז לכל .2

לדעת! זאת
 יםוז קיום המגלה המקצוע איש על אישית אחויות מטיל החוק

 בו באוגון ההסזוים לכן, בקטין. עבוה נעבוה כ׳ לחשוב סביו

 כז׳ בהם איו אן הזיווח, זון את לשפו וק באים עובז הוא

 העבוה זבו את שגילה העובז של האישית האחויות את להסיו

 הקווה אחו לעקוב האחויות מוטלת העובז על מכאן, בקטין.

 הסעז פקיז אל זבו של בסופו הגיע הזבו והאם זיווחו עם

 חשז לבטל המוסמן באוגון אזם או גוף איו המשטוה. אל או

 הנושא וליבון ביווו עמו ק״ם אם אלא העובז, אצל שהתעווו
 שאין ששוכנע לאחו העובז, על גם מוסכם החשז ביטול וזבו

יסוזו. בטעות והחשז ביסוס, כל לחשזו



nnitini minvi

הז־יווח מהות א.

בקטין? פגיעה מהי
שנים. 18-0 שביו ילד - קטין

במחזל. אם במעשה אם הזנחה או מינית נפשית, פיזית, פגיעה

דיווח? זה מה
 התש״ך- והשגחה(, )טיפול הנועו לחוק טעז לפקיז או למשטוה הוזעה הוא הזיווח

 שנעבוה מוזיע אזם בה המקומית, בושות חבותיים לשיוותים במחלקה ,1960

לו. האחואי אזם יזי על קטין נגז עבוה

קטין? עז* האחראי מיהו
מאלה: אחן כל להיות יכול ישע( חסו )או קטין על האחואי

לשלומו. או לחינוכו מחייתו, לצווכי וזואג הקטין על שאחואי מי או הווה □

 משפחה משפחה, קווב גם להיות יכול הוא הווה, בהכות אינו הקטין על אחואי ٥

 או מנהל כמו קבוע, או זמני באופן אצלו למגווים הילז את שקיבל י כ׳ או אומנת,

בפנימייה. צוות איש

 כולל: וזה בעצמו( ישע חסו )ואיננו שנים 18 לו שמלאו הקטין, של משפחה בן □

זוזו. או גיסו אחיו, סבתו, או סבו הקטין, הווה של זוג בן

 בתנאי שנים, 18 לו ומלאו קבע זון עמו נמצא או עמו מתגווו שהקטין מי □

 אותו לבין הילו בין בקשוים )כלומו, מוות יחסי או תלות יחסי ביניהם שקיימים

בו(. תלוי והוא למוותו לסוו מווגל הילז אזם

 גננת, כגון: הסכם, או חוק בתוקף מסוימות בשעות באחויותו נמצא שהקטין מי ם

הגן. צוות או הספו בית צוות מוות,

בקטינים? קטינים של פגיעה על גם לדווח עלי האם
 חמווה, חבלה כוללת: והחובה בזיווח, אותן מחייבת קטינים של פגיעה כן. בהחלט

מינית. או נפשית פיזית, התעללות
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לדווח? צריך מה الج
 נפשית, גופנית, התעללות על לנווה יש בקטין. עבוה שנעבוה ׳זיעה על או חשז על

 על עבוה (,362-361 )סעיפים הזנחה על או נטישה על וכן ,ב-ג(368 )סעיף סינית או

(.349 עז 345 )סעיפים מיו עבנות (,337 )סעיף והבריאות הח״ם סיכון

סביר"? "חשד זה מה
 זו תופעה שיפוטו, פ׳ ועל תופעה שרואה רגיל אזם כל של חשז משמעו: סביר חשז

 שהאזם הזבר משמעות איו לאזם. זעת שיקול משאיר המחוקק בקטין. פגיעה מהווה

 מקצוע לאיש הסבירות מבחן יז. כלאחר של בטענה עמזה מנקיטת להתחמק יכול
העונש. גם וכן יותר מחמיר יהיה

למשטרה? *ו הסעד לפקיד לדווח, עלי למי
 ת״עצים1כ והמשטרה הסעז פקיז למשטרה. או הסעז לפקיז לפנות מאפשר החוק

החוק. פ׳ על בזה זה ונעזרים

הדיווח? חוק מטרת מהי
 פנימה, הבית בתון חזרים, בחזרי נפגעים ילזים שבו מצב למנוע החוק מטרת

 נמצאים שהם אזם של או הורה של להזנחה או להתעללות פגיעים הם שבו במקום

 על להגן מאפשר החוק חיצוני. לגורם "ווזע שהזבה מבלי בהשגחתו או באחריותו

 להמלקי הסעז פקיז על )לכן עצמו הזיווח משום להיגרם שיכולה פגיעה מפני הילזים

 ברור: כזסר ולמשטרה הסעז לפקיז נותן החוק לפעול(. יש בכלל ואם אין למשטרה

 ואת הקטין טובת את להעזיף יש תכויז אלא מחיר, בכל פלילית בחקירה לפתוח איו

משפחתו. ושיקום שיקומו יכולת

ומשפחתו הילד על הדיווח השפעות .ב.

הזיווח? של הכזיזיות התוצאות תה״נה מה

 להגנה זקוק הילז האם ובוזקים לתמונה הרווחה שירות׳ נכנסים החשז, שרווח מרגע

 בזיקה לערון צורן יש מיזית, סכנה כשאין אחרים, במקוים לה. נערכים והם מיזית

 מתאימה טיפול תכנית בנ״ת ככזו הפגיעה, המשן את שתמנע פעולה ולנקוט זהירה

ולמשפחתו. לילז



?1*7 שאדווח אחרי הסעד פקיד יעשה מה
 זאת, מח״ב המצב אם לילד הגנה יכין הוא האירוע, את זהיו באופן ׳בזוק הס פקיז

הילז לטובת שיפעלו ומגנים תומכים משפחה בני לג״ס ינסה או

למשטרה? הסעד פקיד ח11יד האם
 )הוא המלצה בצינוף למשטוה הזיווח את מעביר הסע! פקיז ואשונית, בזיקה לאחג

 מפעולה(. להימנע האם או לפעול אין לחקונ, אין בתקינה, לפתוח להמל״ן נשאי

 אישוז כן על קיבל אם למשטוה הזיווח את להעביג שלא נשאי הסעז פקיז ואולם,

 שהוקם מיוחז פווום היא הוועזה לפנות. נשאי הוא שאליה מיוחזת פטונ מוועזת

 הנועג לחוק הסעז לפקיז ١לאש הוסמן זה פונום חוק. פ׳ על המשפטים שו יזי על

 בקטין. לפגיעה בקשנ אליו הגיע ١אש מיזע למשטנה להעביו שלא חויגים, במקנים

תועיל. מאשו יותנ תזיק לכושטנה שפנ״ה חשש כשיש זאת וכל

גע?1הפ למעצר מקרה בכל יביא בילד פגיעה על ח11הדי האם
 להניח םבינ לאחוים, או לילז מין׳ סיכון מהווה אינו הפוגע אם נאשית, בהכנח. לא

 הצליחו לא אם הפלילי, התיק סגינת על החלטה מתקבלת לעתים שנית, "עצן. שלא

 זרן יש או בפגיעה, החשוז את להושיע ניתן שלא נואה אם או ואיות, ז׳ לאסוף
הפלילי. מהתהלין עזיפה שהיא טיפולית שיקומית

לכלא? הפוגע לשליחת מקרה בבל תביא המשטרה מעורבות האם
 בחומו תלוי הזבו פלילי. תיק לפתיחת בהכוח מביאה אינה המשטוה מעוובות

 "זונו למשפט, הענ״ן יובא אם הפוקליטות. ובהחלטת המשטוה בהחלטת הואיות,

 בגוומים העונש תלוי הנאשם, את השופט הושיע אם והואיות. המעשה חומות

 מצז המעשה על אחויות וקבלת חוטה הבעת המעשה, חומות למשל: ובים,

אותה. לשקם והסיכוי המשפחה מצב לקוובן, שנגום הנזק הנאשם,

כואסו. עונש לקבל עלול המתעלל עבוות, של מסוים סוג על

ןצוע7המ איש עי הדיווח השפעות ג.

להזנחה? או להתעללות קורבן הוא שילד חשד על לז־ווח חייבים אנו האם
האחוא׳ יזי על בקטין עבוה שנעשתה חשז לו יש אשו אזם, כל העונשין, חוק פ׳ על
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 למשטרה, או המקומית בושות הסעד לפקיד כן על לזווח החובה עליו מוטלת עליו,
האפשו׳. בהקזם

 וופאים, כמו: בחוק, המוזכוים מקצוע באנשי כשמזובו הזיווח בחובת החמוה יש

 אצלם שהתעווו ועוז, פסיכולוגים, סוציאלים, עובזים החינון, מעוכות עובז׳ אחיות,

 עז הוא זינה אשו פלילית עבוה מהווה דיווח א׳ הילז. עם עבוזתם במהלן חשז

 הסעז לפקיז כבו זווחה שהעבוה בווזאות ׳וזעים אתם אם וק מאסו. חוזש׳ שישה

הזיווח. מחובת פטווים אתם למשטוה או

בטוחים? ולא חושדים אנו *ם ומה
 חשז לכם יש אם גם עליכם חלה הזיווח חובת לזווח. כז׳ כוספיקה סיבה הוא חשז
וזאית. ׳זיעה ולא סביו

 שגם חשוב - בנושא והתייעצות חשיבה צוותי מקימות ובות אוגוניות מעוכות

 חשז של מצבים בביווו לכם לס״ע העשויה כזו, מקצועית מעוכת תקימו אצלכם

 זילמות עם בהתמוזזות לכם ולסייע ומקצועית אישית בכם לתמון להתעללות,

אישיות. והוגשות עוכיות

 האחראי האם מבוסס, אינו שלי שהחשד ומתברר דיווחתי, אם והיה
אותי? לתבוע יבול הקטין על

 חשז על לפגוע( וצון או התנכלות של כוםיבות נעשה לא )כשהזיווח לב בתום זיווח

 הנפגע על תלונות לקבלת המוסמכת לושות כן על תלונה והגשת עבוה, לביצוע

המזווח. נגז לתביעה עילה להיות יכולים אינם הענ״ן, ולחקיות

 אלה הגנות הנזיקין. ובפקוזת הוע לשון בחוק מיוחזות הגנות נקבעו זה בנושא

 למוסו כויוחז ובאופן בענ״ן, לחקוו המוסמכת לושות מיזע המוסו לכל מוענקות

חוק. פ׳ על זאת לעשות המתחייב המיזע

 בדי שדי המרפאה דתחום סעד פקיד שד כניסה דאפשר עדי האם
בסיכון? ידד דפגוש

 לכל להיכנס ושאי סעז פקיז משפט, לבית תסקיו הכנת שלשם קובע החוק כן.
 הנוגעות ׳זיעות לו שיש הסבוו אזם כל לחקוו ושאי הוא הקטין. נמצא שבו מקום

המקצוע. אנשי את גם כמובן כוללת זאת חובה לקטין.

 זאת מחובה משחוו )החוק ומלאות כנות תשובות הסעז לפקיז להשיב מח״ב החוק

פלילית(. אשמה עליו לגולל עלולות שתשובותיו מ׳ וק



 לבוא רשות לו נותן הרווק בסיכון, קטין שיש הסעד לסקיז־ נוזע שכאשו לוטו, חשוב

 על זאת לעשות נצטווה בטום עוז תסקיר ולהכין משפטי זיון לפני עוז מיזע ולאסוף

המשפט. בית יזי

 לקליניקה או למרפאה שמגיע הסעד לפקיד לאפשר עלי האם
הילד? את לקחת חירום, צו ובידו שלי הפרסית

 הנועז לחוק הסעז לפקיז מאפשנ החוק מיז׳, בסיכון נמצא שהילז במקוים כן.

 טיפול עבווו לזווש או הגנה לשם מביתו הילז את להוציא חיוום: אמצעי לנקוט

 הסעז פקיז ושאי מתנגזים, כשההווים גם זיהוי. סובל שאינו אחו טיפול כל או ופוא׳

 להאוין צוון יש אם שבוע. עז של לתקופה לעיל שצוינו למטוות הילז את להוציא

המשפט. בית של אישווו את כן על לקבל הסעז פקיז על התקופה, את

משפט? בבית עדות לתת להיקרא יבול אני האם
 בית יקבל לווב, כ׳ לצ״ן, יש לתיק. וזווש משמעות׳ ביזין המיזע אם כזו אפשוות יש

הילזים. חוקו של עזותו את או הנועו לחוק הסעז פקיז עזות את המשפט

הנפגע? הילד את לחקור מקצוע לאיש מותר האם
 הילזים. חוקו על מוטל החקיוה תפקיז הילז. מחקיות להימנע המקצוע איש על לא,

 ו 955התשט״ו- ילזים(, )הגנת הואיות זיני לתיקון 4 סעיף מאפשו כן, על נוסף

 הבאות: המיוהזות בסיטואציות שאלות הילז את לשאול נוספים מטפלים לגוומים

 חשש שהתעווו או אחויה, תכף או העבוה מעשה בשעת הנשאלות שאלות ו.

 לה ומספו לאחות ובוכה חבול מגיע ילז לזוגמה: כזאת. עבוה שנעבוה סביו
אביו. יזי על שהוכה

 או בושותו או בפיקוחו נמצא שהילז האזם אפוטוופום, אם, אב, ששאל שאלות .2

 נושא או פסיכולוג סוציאלי, עובז סעז, פקיז אחות, וופא, איו אם גם לפיכן, וופא.

 שאלות הילז את לשאול הם שמוושים הוי ילז, לחקוו מוושים אחו תפקיז

 כזו; עבוה שנעבוה סביו חשש משהתעווו או לאחויה תכוף העבוה, בשעת

 לעיל, כאמוו תפקיז נושא על המוטלת הזיווח לחובת בהתאם לפעול כז׳ משמע,
העבוה. לביצוע הולוונטיות שאלות לשאול תפקיז נושא אותו ושאי
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המדווח שד נפוצות דאגות ד.

והילד. המשפחה עם ביחסי יפגע שלי שהדיווח כבד חשש לי יש
 או הוווווה גורמי את להכניס היא הריווח מטרת ראת, עם יוזז מובן. חשש זהו

 שנות במשן הקטין. של שלומו את מיז׳ באופן להבטיח כרי מיזית לפעולה המשטרה

 ממניעים פעלנו שלא זמן כעבור מבינות מהמשפחות שחלק למזנו החוק של "שומו

הילזים. לגורל כנה זאגה ٦מתו אלא שליליים,

אחר. מישהו של משפחתיים בנושאים להתערב זכות לי אין
 רגשית, התעללות תקיפה, חווה שהילז חשז לן יש כאשר לזווח אותן מח״ב החוק
 כז׳ או לקטינים הגנה להבטיח כז׳ שק״מת היחיזה הזרן זוהי הזנחה. או מיני ניצול

להם. הנחוצה העזרה את ולמשפחתו לילז לתת להתחיל

 דרכי את עליהם לכפות זבות לי ואין משלי, שונה תרבותם
שלי. בתרבות המקובלות ההתנהגות

 הקבוצות לכל שמתאים באופן הזנחה" ו״מה׳ התעללות" "מהי מגזיר במרינה החוק

 נחשבת התנהגותו תרבותית שכוסיבה למי הנחות" "עושה אינו החוק באוכלוסייה.

הזנחה. או התעללות

 מתקשה פשוט אני שלי. העבודה במקום שנים במה בבר עובד אני
 למה אחר הסבר להיות חייב בבנו. התעלל הזה שהאב להאמין

כאן. שקרה
 מקצוע כאיש לזהותם. קל תמיר לא החברה. שכבות מכל באים מתעללים מבוגרים

 שהתגבש חשש שיש או לבזיקה מקום שיש להעוין יכולתן על לסמון ח״ב אתה

 מסוימים. פיז״ם סימנים על או הרגשי, מצבו על התנהגותו, על הילז, על תצפית בעת

 שיש ורשזות או חששות על מרווח אלא ההורה את מאשים שאינן לזכור, גם חשוב
בהזנחה. או בהתעללות מזובר אכן האם לקבוע הוא הרשויות תפקיז וכי לן,

 מוכה בבית, עדיין הילד כלום. קרה לא שדיווחתי האחרונה בפעם
 לה שהשארתי אף בקשר אתי הייתה לא הסעד פקידת אביו. ידי על

שוב... אדווח לא אני הודעות. כמה
גם וכן גורמים בכמה ותלוי שונה הוא ומקרה מקרה בכל שהטיפול לזכור חשוב



 גם מטופל. אינו שהמקום אומות אינה נעצו, לא שהאב העובזה שונות. התוצאות

 מטפלים. גוומים מעוובים שאיו כן על מעיזה אינה בבית נשאו שהילז העובזה

 הילז. אצל מזאיגים סימנים וואים עז"! אם הוווחה לגוומ׳ ולזווח להמשין חשוב

 פוט׳ על לן לזווח מאפשוים אינם הפוטיות הגנת שחוק׳ לזעת חשוב זאת, עם יחז

 ניתן המטפלים, מהגוומים שקיבלת מהתשובה מווצה אינן אם פנים, כל על הטיפול.

 זבו, של בסופו כ׳ לזכוו, חשוב לטיפול. האחוא׳ העובז על הממונה עם לזבו לבקש

לשלומו. לזאוג ובנכונותן שלן באכפתיות תלוי הילז

לדווח... בכלל למה TX ישתנה שמשהו חושב איני
 התעללות של מקוים יש יצליח. ובמשפחתו בילז שהטיפול מבטיח אינו הזיווח אמנם

 עם יחז נכשלים. ומיומנים טובים מקצוע אנשי שגם ויש במיוחז, קשים שהם והזנחה

 איתוו ׳אותוו. לא הם אם לעולם יטופלו לא והזנחה התעללות שחווים ילזים זאת,

משפחתו. ובבני בילז לטיפול וזמפתוו הם וזיווח

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

"סגב. והעניין הליכים



השתיקה AX דדבד

נספחים - טליט׳ ״לזן

בישראל בסיבון בילרים העוסקים החוקים ו.

תפקידים ובעלי השירותים מערך .2

 - רפואה מינהל וחוזרי הכללי המנהל חוזרי .3
מרכזת טבלה

ביבליוגרפיה غ.



בישראל בסיבון בילדים העוסקים חוקים

 הנועו חוק
וחשגחה טיפול

 בסיכון פעוטות חוק
יום( לטעון )הזכות

זיווח חובת
 26 מס. תיקון

ח - א 386 סעיף
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 בסיכון. ילזים של החוקי מעמדם בעיגון העוסק מתמשן תהלין מתק״ם בישואל

 מפני להגנתם בזנכים והן ילזים של סיכון מצבי בהגזנת הן עוסקים אלה חוקים

 לכלל מתייחסים מהחוקים חלק הסיכון. ממצבי להוצאתם זנכים או אלה מצבים

 מוגזנ בהם הגילים שטווח בילזים עוסק האחו וחלקם ,18-0 הגילים בטווח הקטינים

 שונים באופנים ביטוי לכלל בא בסיכון" "ילז הכוושג תפיסת גם הספציפי. בחוק

 לקטין, להזיק העלולה סביבה הקטין, על אחוא׳ היענו למשל: כמו השונים, בחוקים

 התנהגות למחיה, אפשוות היעדו שונות, בצווות להתעללות קוובן הילז היות

ועוז. לטיפול זוכות שאינן נפשיות בעיות קיום עצמו, הילז של עבו״נית

 חיבוו, נקוזות לחוקים עצמו. בפני אחז כל כעומזים השונים החוקים את לואות איו

 יש ילזים וחוקו׳ מבחן, קציני סעז, פקיז׳ כמו עליהם, המופקזים המקצוע ולאנשי

 פקין־ יכול כן ומתי. להשתמש באלו זעת שיקול המעניקות מגוונות שימוש אפשוויות
 ,362 סעיף העונשין חוק על-פי הזנחה עקב פגיעה בגין הווה נגז פלילי להלין לכוון הסעז

 .1960 התש״ן- והשגחה(, )טיפול הנועו חוק לפי טיפול׳ התעובות בהלין לפתוח או

 ושת קיום אוזות ׳זעו בקהילה הבויאות מעוכת שעובז׳ לכן ובה חשיבות ק״מת

סיבות: מכמה וזאת הסיכון, בכ׳צב׳ ילזים על ההגנה בזוכי העוסקים החוקים

בסיכון. ילןים על בהגנה העוסקת החבותית החקיקה אוזות וחב מבט קבלת לשם א.

 פגיעה במצבי ילזים על הגנה ולשם בחוק הקיימות השונות החלופות הכות לשם ב.

שונים. והתעללות

 לעת מעת משתמשים בה הפוקטיקה, בשזה הק״ם הבלבול הפחתת לשם ג.

במקומם. שלא חוקיות ובהגזוות במושגים

 העוסקים לנשות העומדות השונות ההגנה זוכי אוזות ויזיעה הבנה וכישת לשם ז.

התעללות. או פגיעה סיכון, במצבי הנמצאים ילזים של שלומם בהבטחת

משנה: קטגוויות לשלוש לחלוקה ניתנים בסיכון בילזים העוסקים החוקים

 ב"צל המתבצעת טיפולית מהות אלה לחוקים - האזוח׳ במישוו הניזונים חוקים .1

.1960התש"ן- והשגחה(, )טיפול הנועו חוק כמו החוק",

 כלפי המזינה התעובות הנם אלה חוקים - הפלילי במישוו הניזונים חוקים .2

 העונשין חוק למשל כמו החוק, מיצוי ומהותם ׳לזים כלפי עבוות שביצעו אנשים

הזיווח. בחובת העוסק ,1989התש״ן- (,26 מם' )תיקון

 חוק למשל כמו טיפוליים, מוכיבים בצז פליליים מוכיבים להם משולבים חוקים .3

.197התשל״א-ו טיפול(, וזוכי ענישה )שפיטה, הנועו

בהכושן: שיפווטו החוקים עוסקים בהם הנושאים עיקו׳ יוצגו להלן



החש״ך־ם^ו ,،והשגחה )טיפול הנופר חוק א.

 המשפט בבית ונזון נזקקים קטינים על בהגנה עוסק והשגחה( )טיפול נ٧הנו חוק

 החוק. בלשון מוזכר אינו זה שמונח אף בסיכון קטינים הם אלה נזקקים קטינים לנוער.

הבאות: הקטגוריות משבע אחת בו מתקיימות אם כנזקק "חשב קטין

עליו. אחראי נמצא לא ו.

 את מזניח שהוא או עליו, להשגיח או בו לטפל מסוגל אינו הקטין על האחראי .2

וההשגחה. הטיפול

בפלילים. הובא ולא פלילית עברה עשה )הקטין( הוא .3

 התשי״ג- הנועב, עבוזת לחוק בניגוז רוכל או יז פושט משוטט, נמצא )הקטין( הוא .4

1953.

 מקום קבע זרן המשמש במקום ח׳ שהוא או רעה להשפעה נתון )הקטין( הוא .5

עברה.

אחרת. סיבה מכל להיפגע עלול או נפגע הנפשי או הגופני שלומו .6

גמילה(. סינזרום ) בסם חסר מתסמונת סובל כשהוא נולז הוא .7

 הוא המשפט, בבית נקבעה שנזקקותו מרגע נזקק, קטין של לשלומו שאחראי מ׳

לנוער. המשפט ובית הסעז פקיז
 זאת, לעשות כז׳ בלבז. הסעז פקיז ביז׳ היא לנוער המשפט בית אל לפנייה היוזמה

הבאות: האפשרויות משתי אחת שהתקיימו להשתכנע צריו הסעז פקיז

 נזקקות(. המגזירות החלופות משבע יותר או באחת )עומז נזקק הוא שהקטין .1

הסעז. פקיז להתערבות מסכים אינו הקטין על ושהאחרא׳

הסער. לפקיז מצ״ת אינו עצמו שהקטין .2

 מצז פעולה לשיתוף הזוכה התערבות לתכנית להגיע יבקש הסען פקיז כלל, בזרן

 המשפט. בית מעורבות ללא תתבצע ההתערבות כאלה במקרים הקטין. על האחראי

 לס״ע אפשרות איו לנוער המשפט בית של סעז בלי כ׳ נוכח הסעז פקיז כאשר רק

המשפט. בית בפני הענ״ן את יביא הוא נזקק, לקטין

 להשתכנע לנוער המשפט בית על זבר ראשית - המשפט לבית קטין של ענ״נו הובא

 בהם התנאים מפורטים בו תסקיר להכין הסעז פקיז על כן לשם נזקק. הוא הקטין כ׳

 התסקיר נזקק. קטין של בקטגוריה אותו המכלילים המרכיבים על ולהצביע הקטין ח׳

הקטין. על האחראים קרי: הזין, לבעלי וכן המשפט לבית מוגש

 יכול הנזושת. ההתערבות לגבי המשפט בית בפני ٢ממלי אשר זה הוא הסעז פקיז

הבאות: האפשרויות משש באחת לנקוט המשפט מבית לבקש הסעז פקיז
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 לטיפול כדרושה המשפט לבית הנואית הוואה כל עליו לאחוא׳ או לקטין לתת ו.

הנפשי. ושיקומו חינוכו לימוז־יו, כולל עליו, להשגחה או בקטין

ותפקיזיו. סמכויותיו ולקבוע עליו לאחנא׳ כיועץ ג□ שישמש לקטין יזיז להעמיד .2
הסעז. פקיז של השגחתו תחת הקטין את להעמיז .3

 זנן־ שאין המשפט בית נאה אם עליו, האחנא׳ ממשמונת הקטין את להוציא .4

 נשות למשמונת הקטין( )את אותו ולמסונ וההשגחה, הטיפול את להבטיח אחנת

 נעול במעון או במעון החזקתו על להונות או חסותו מקום את תקבע אשו סעז

ו.971התשל"א- טיפול( וזנכי ענישה )שפיטה, הנוענ בחוק כמשמעותם

 טיפול להונאות הכוונה - ז3 עז ב3 סעיפים לפי יטופל או ״בזק הקטין כ׳ להונות .5

פםיכיאטני. או פסיכולוגי
 עליו. לאחנא׳ בקטין, א״זם נגיפי בזיקת של חיוביות תוצאות מסינת על להונות .6

 ביצוע על להונות יכול המשפט ובית מגוונות הן ההתענבות אפשרויות לעיל, כמוצג

 נתון. הוא בו הסיכון ממצב הילז את לחלץ מנת על הכל התעובות, זנכי מספנ או אחז

 לכל להיכנס הסעז פקיז ומוסמו נשאי בקטין והטיפול החקינה לצונן - חקירה סמכות

 ׳זיעות או מיזע לו שיש סבוז שהוא ם אז כל ולחקוו הקטין להימצא עשוי או נמצא בו מקום

 הוא כן אם אלא ומלאות, כנות תשובות הסעז לפקיז לענות הנחקו וח״ב לקטין, הנוגעות

 אנשי כלפי והן מהיישוב אזם כל כלפי הן מתייחסת זו חוק הונאת עצמו. את להפליל עלול

 פקיד יזי על מנש מיזע כוסינת למנוע מקצועית" סוזיות "שמירת של בטיעון איו כוקצוע
 בבקשת הכושפט לבית יפנה אם אלא המבוקש, המיזע למסוז המקצוע איש וח״ב הסעז,

כזה(. חוק וק״ם )במיזה הספציפי במקצוע העוסק בחוק ק״ם כזה חיסיון אם חיסיון

 בסוז לשומוו עליו חובה חקינתו אגב הסעז לפקיז המגיע מיזע כל - סוזיות שמינת

בנזון. ספציפיות חוק הונאות ביצוע לשם אלא לגלותו, ולא

 שהובא הקטין שם לפרסם ואיו סוז׳ הוא ההתענבות הלין - פרסום מפני הגנה

המשפט. בית בפני

 ותכופה ממשית סכנה לקטין נשקפת כ׳ הסעז פקיז סבור בהם במקרים

 פקיז בסמכות יש דיחוי, סובל שאינו אחנ או רפואי לטיפול זקוק שהוא או

 ללא אף המיזית הסכנה להסיר כוי המרשים הצעזים בכל לנקוט הסעז

 ממשמורת יוצא לא שהקטין ובלבו הקטין על האחראי של הסכמתו

 לקבל עליו זו תקופה מתום ימים. שבוע על העולה לתקופה עליו האחראי

זה. התערבות׳ צעד להמשן הכושפט בית הסכמת
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 טיפול(, ודרכי פנישה (שפיטה, הנופר חוק ב.
ו9החשל״^-ול

 אותם מעמיד העבנח ביצוע עצם - החוק נגן עבוה שביצעו בקטינים עוסק זה חוק

בסיכון. ילזים של בקטגוניה

אליו: מתייחסות החוק מהונאות וחלק חשוב משתנה הוא הקטין גיל

 לבית זה לגיל מתחת ילז להביא ניתן לא - שנה ו2 הוא הפלילית האתניות גיל א.
המשפט.

מבחן. קצין עם התייעצות לאחן אלא ,13 לגיל מתחת קטין לזיו להעמיז ניתן לא ב.

שנים. 14 לו מלאו ם1שט קטין נגז פנטית קובלנה להגיש ניתן לא ג.

שנים. 14 לו מלאו שטנם קטין על מאסז עונש להטיל אסון ז.

 בשבתם והמחוזי השלום כ׳שפט בבתי "זון פליליות עבוות שביצעו קטינים של ענ״נם

 מיוחזת והתייחסות השיקומי להיבט ביטוי להבטיח באה זו הונאה לנוער. משפט כבתי

נוען. לבני המתאימה

 במיזת להגן הבאות משפטיות וצזונות1לפ הקשון בכל מיוחזות הונאות זה בחוק

 ביחז, ובגין קטין של לזיו העמזה על איסון למשל: כמו אלה, נוען בני על האפשנ

 ככל להשתזל, יש כן, לכן. הסכמתו נתן הממשלה של המשפטי ٢היוע אם אלא
 המשפט שבית וכן, בוגנים עם קטינים ביחז המשפט לבית להביא שלא האפשנ,

 אנשים של לנוכחות הכושפט בית של הנשאה תון מגונות, בזלת״ם זיוניו ינהל לנוען

 שלא במקום האפשן( )ככל יתנהל שהמשפט הונאה ק״מת גם כן, ספציפיים.
 תנאי לגבי גם כן, זמן. באותו לא אן מקום באותו או אחוים משפטים בו מתנהלים

בגיוים. עם ביחז עצונים יהיו שלא זונש שהחוק קטינים של המעצג

 זנכים וחיפוש המשפט לבית המובאים הנוענ לבני מובית הגנה במתן היא החוק נוח
המשפט. בית בין׳ הק״מת הענישה סמכות בצז הנענים של לשיקומם

 נק המבחן. קצין של תםקינ שקיבל לאחנ אלא קטין על מאסנ יטיל לא המשפט בית

 הגשת על יונה לו, המיוחסת העבנה את ביצע שהקטין קבע הכ׳שפט שבית לאחנ
המבחן. קצין תסקין

 בניאותו(, או הנפשי שלומו על הגנה )כמו מיוחזים מטעמים נשאי, לנוענ נומשפט בית

 המשפטי. הזיון של ספציפיים בשלבים נוכח יהיה לא קטין שהוא נאשם כ׳ להונות

 סכנה או עבנה מעשה בשל נק לא קטין לעצון להווות המשפט בית יכול כך,

 הנחקתו לשם או הקטין של ביטחונו להבטחת כזנן גם אלא לציבונ, הנשקפת

בוגנ. אזם לגבי ק״ם שלא זבנ נצו׳, בלתי אזם מחבנת



 להווי להוזיע המשטוה שעל וקובע. הקטין להווי גם מיוחז מעמז מעניק זה חוק

 בקטין לטגוע עלולה שההוזעה חשש יש אם אולם, האפשו׳. בהקזם הנעצו הקטין

 עותק יקבלו הקטין שהוו׳ קובע, החוק כן, כמו המבחן. לקצין המעצו על להוזיע יש

 הזיון, בעת נוכח להיות ההווה יכול כן, כמו האישום. כתב ועותק לזיון הזימון הודעת

אחות. המשפט בית החליט אם אלא

טיפול ודרכי עונשים
טיפול: ולזוכ׳ לענישה הבאות הסמכויות לנועו המשפט לבית

זינו. את ולגזוז הקטין את להושיע ו.
מטו,. שיפווטו הטיפול וזוכי מהאמצעים ׳ותו או אחז על לצוות .2

כאמוו. צו, בלא הקטין את לפכזוו .3

ענישה: דרכי
קטיןשהוטלעליומאסולאיוחזקבמאםויחזעםאזםשאינוקטין. - להטילעליומאסו ו.

 תעלה שלא ובלבז ש״קבע לתקופה נעול במעון החזקתו על לצוות מאסו, במקום .2

הקטין. הוושע שבה לעבוה שנקבעה המאסו תקופת על

טיפול: דרבי
 הקכזין, הווה שאינו לכן הואו׳ אזם של ולהשגחתו לכזיפולו הקטין של מסיותו ו.

המשפט. בית שיווה לתקופה

במבחן. הקטין העמזת .2
 התנהגותו בזבו הווהו או הקטין מאת עוובה, בלי או בעוובה התחייבות, קבלת .3

בעתיד. הקכזין של
המשפט. בית שיקבע תקופה במשן־ יומי במעון הקטין התייצבות .4

המשפט. בית שיקבע לתקופה נעול במעון או במעון הקטין החזקת .5

 בית לזעת זווש, הזבו אם הקטין של התנהגותו בזבו אחות הוואה כל מתן .6

בו. לטיפול הכזשפט,
המשפט. הוצאות או קנס בתשלום הווהו או הקטין חיוב .7

עבוה. באותה שניזוק לאזם פיצוי בתשלום הווהו או הקטין חיוב .8
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pin העונשץ

קטינים. נגז פליליות בעבוות עוסקים זה בחוק סעיפים מספו

X?G3 הגדרות-סעיף

מאלה: אחז כל ישע חסר או קטין על אחראי

 קטין של לשלומו או לחינוכו לבויאותו, כוח״תו, לצונכ׳ האחריות שעליו מ׳ או הווה ו.

 מ׳ או מכללא, או מפווש חוזה שיפוטית. החלטה זין, מכוח - ישע חסו של או

שלו. אסוו או כשר כועשה מחמת ישע לחסו או לקטין כאמוו, האחריות, שעליו

 והוא ישע, חסו ואיננו שנים 18 לו שמלאו ישע, חסו של או קטין של משפחה בן .2

 גיסתו, או גיסו אחותו, או אחיו צאצאו, סבתו, או סבו הווו, של זוגו בן מאלה: אחז

זוזתו. או זוזו

 שנים, 18 לו מלאו קבע, זון עמו נמצא או עכוו מתגווו הישע חסו או שהקטין מ׳ .3

מוות. או תלות יחסי ביניהם שקיימים ובלבז

פרשנות
 צווכי את לספק האחויות עליו שהוטלה ,٢מאמ הווה כמו אחו, אום וכל הווה,

הבאים: המצבים מכוח ולשלומו לבויאותו לחינוכו, לזאוג הקטין,

 או הכזשפט, בית על-יז׳ שמונה אפוטרופוס כגון: שיפוטית, החלטה או זיו מכוח □

הילז. הובא אליו מעון מנהל

 אומנת, משפחה כגון: כתוב, הסכם פ׳ על אחריות שקיבל מ׳ - מפווש חוזה □

וכו'. בית-ספו, משפחתון, יום, מעון כגון: יומי, טיפול ו/או חינון מסגות פנימייה,
 אחו לגוום אחויות להעבות הצזזים ביו הבנה כתוב, לא הסכם - מכללא ٥

 או אצלם, מתאוח שהילז חבוים משפחה, בני כגון: אוון, או קצו זמן לפוק

שמוטף.

 בלתי או חוקית בזון שהתקבלה אחויות כל - שלו אסוו או כשו מעשו, □

 ובניגוז חוק פ׳ על שלא או חוק פ׳ על אחו לאזם קטין העבות כגון: חוקית,

 אזם על-יז׳ בקטין פגיעה עבוה. של בזון ואפילו המשפט, בית להחלטת

אחוא׳. ביז׳ פגיעה תיחשב לחוק בניגוז אף המחזיק!

25?



 ליקויו הנפשית, או הגופנית מוגבלותו או מחלתו גילו, שמחמת מ׳ - ישע חסו

 לשלומו. או לבויאותו מח״תו, לצווב׳ לזאוג יכול אינו אחנת, מסיבה או השכלי

 יכול אינו שהאז□ הוא הקובע למצב. ולוונס׳ אינו הגיל שמשתנה לב, לשים חשוב

לעיל. המפונסים המצבים מחמת שלומו או בניאותו מח״תו, לצווכ׳ לזאוג

מחדל לרבות מעשה
 מינית. או נפשית פיזית, התעללות או תקיפה חבלה, כגון: בקסין, פגיעה - מעשה

 הגופני ולשלומו בויאותו, למחייתו, זאגה של הונית חובה ממילוי הימנעות - מחדל

הקטין. של הנפשי או
 השינותים מענן בנספח: נאה )הנחבה חוק פ׳ על לכן שמונה מ׳ - פקיז־סעז־

תפקיזים(. ובעלי

 ו.962התשכ״ב- והאפוטנופםות, המשפטית הכשינות בחוק כהגזנתו - קטין

.18-0 שבין בגילים ילז כל

מין עברות

545 *ינוס-סעיף
 כאשנ אינוס, בעבות מיוחז באופן מחמינ החוק - 14 לגיל מתחת קטין אינוס

 המחוקק למעשה. מסכים הוא אם אף שנים, 14 לו מלאו שסנם קטין באינוס מזובו
מאםנ. שנות עשנה שש - וזינה ביותנ חמונה כעבנה זה מעשה נאה

 א(. 351 )סעיף מאסו שנות עשנים - זינו משפחה בן על-יז׳ נעשה האינוס מעשה אם

 והאינוס 16 לגיל מתחת הוא הקטין אם - שני□ 16 לגיל מתחת קטין אינוס

 חוסו של מצב ניצול תון או במנמה הושגה שההסכמה או הסכמה ללא מתבצע

מאסנ. שנות עשנים - יהיה העונש שכלי, ליקוי או הכנה

54□ סעיף - קטינה בעידית
האישה. של המין לאיבו חפץ או הגוף כואיבנ׳ איבנ החזנת - בעילה

 או לו, נשואה אינה והיא שנים 16 לה מלאו וטנם שנים 14 לה שמלאו קטינה הבועל
 תלות, יחם׳ ניצול תון שנים, 18 לה מלאו וטנם שנים 16 לה שמלאו קטינה הבועל

שנים. חכ׳ש 1מאם - זינו לנישואין, שווא הבטחת תון או השגחה או מנות

 - זינו משפחתה, בן והוא שנה 21 לה מלאו וטנם שנים 14 לה שמלאו אישה הבועל

ב(.351 )סעיף שנים עשנה שש מאסג



347 סעיף - סדום מעשה
 או אום, של לפה או הטבעת לפי הגבו של הטין איבו החזות - □ITO מעשה

אזם. של הטבעת לפי חפץ החזות
זינו שנים, ו8 לו מלאו וטום שנים ו4 לו שמלאו באזם טזום מעשה העושה

שנים. חמש מאטו -

 בן והוא שנים. 21 לו מלאו וטום שנים 14 לו שמלאו באזם סזום מעשה העושה

ב(. 351 )סעיף שנים עשוה שש מאסו - זינו משפחתו,

)ד( 348 סעיף - מגונה מעשה
מיניים. ביזוי או סיפוק גינוי, לשם מעשה - מגונה מעשה

 תלות, יחם׳ ניצול תון שנים 14 לו שמלאו קטין שהוא באזם מגונה מעשה העושה

שנים. אובע מאסו - זינו שיוות, או עבוזה חינון, מוות,

 חמש - עשו מאסו - זינו משפחתו, בן והוא קטין באזם מגונה מעשה העושה

(. (2()1) ג351 )סעיף שנים עשוה

ادا 349 סעיף - בפומבי מגונה מעשה
זינו שנים, 16 לו מלאו שטום אזם בפני מגונה מעשה שהוא, מקום בכל העושה,

שנים. שלוש מאסו -
 אותה לבין לקוובן, זו אזם על-יז׳ מינית עבוה ביו מובהק באופן מבחין המחוקק

 על וישמוו שיגן ממנו מצופה המשפחה, בן משפחה. בן על-יז׳ הנעשית מינית עבוה
 בית זה אמון מנצל הוא ואם השפעתו, או מוותו תחת או בהשגחתו הנמצא הקטין

משמעותית. במיזה מחמיו עונש וגוזו עמו מחמיו המשפט

אחרות עברות

337 סעיף - *הראי או הורה חובת הפרת
 לבויאותו לזאוג או מחיה צווכי לפלוני לספק חובתו את כזיו הצזק ללא המפו

 או פוגע או ח״ו את בכן לסכן עלול או ומסכן בגופו, חבלה או בו התעללות ולמנוע

שנים. שלוש מאסו - זינו קבע, פגיעת בבויאותו בכן לפגוע עלול



اة? נטישה-סעיף
 או הילז ״n את מסכן ובכן שנת״ם לו מלאו שלא ילן כזין, שלא משאין, או הנוטש

שנים. חמש מאסו - זינו בבויאותו, מתמזת פגיעה לפגוע עלול או בו פוגע

?G2 הזנתה-סעיף
 )מושגח( ח״ו לצווכ׳ לזאוג מסוגל שאינו מ׳ או שנים ו4 לו מלאו שלא ילז של הווו

 להשגחתו, הנתון מושגח של ח״ו לצווכ׳ לזאוג הסכם או זיו פ׳ על המחויב וכל

 הזוושה במיזה אחוים חיוניים ח״ם וצווכ׳ לינה, צווכי לבוש, מזון, מספק אינו והוא

שנים. שלוש מאסו - זינו ובויאותו, שלומו לשמיות

?G? סעיף - מושגחים נטישת
 מיז׳ המושגח את לקבל שסיוב הסכם, או זיו פ׳ על המחויב או מושגח של הווו

 לזאוג להסכים שלא אזם בין׳ אותו שהשאיו או ח״ו, לצווכ׳ לזאוג מחויב שאינו מ׳

שנים. שלוש מאסו - זינו המושגח, את נכזש חוזשים. ששה מאסו זינו ח״ו. לצורכי

?G4 סעיף - בקטינים، )סחר בתמורה להחזקה קטין מסירת
 והכזבקש שנים, ו4 לו מלאו שלא בקסין להחזיק הושות בעז תמווה נותן או המציע

 ואין שנים שלוש מאסו - זינו כאמוו, בקטין להחזיק ושות בעז תכ׳ווה הב׳קבל או

כסף. בשווה או בכסף התמווה ה״תה אם מינה נפקא

?G5 סעיף - וחובות מזכויות בהתנערות קטין מסירת
 את למסוו מושה או המוסו שנים ו4 לו מלאו שלא קטין של אפוטוופום או הווה

 או מחובותיו התנעוות משום זו במסיוה ויש אפוטוופםו, או הווו שאינו למי הקנזין

 בסעיפים הכזפווטים בכזצבים לכזעט שנת״ם, מאסו - זינו הקטין, כלפי מזכויותיו
(.3) (2) )ו( קטנים

?G7 קטין-סעיף גנבת
 מקבלו או שנים, ו4 לו מלאו שלא קטין בפיתויים או בכוח בכוומה, מעכב או המוציא

 הקטין החזקת את לשלול בכוונה הכל כאמוו, עוכב או הוצא שהוא ביוזעין מסתיוו או

 ולקחתו עליו להשגיח או בו לטפל הזיו פ׳ על שח״ב ממי או מאפוטוופםו מהווו,

 בתום תביעה לו שיש הוכיח לא אם והוא שנים, שבע מאסו - זינו לאחו, או לעצמו
כאמוו. ההחזקה לזכות לב



3GB סעיף - קטין של דתו המרת
 דתו המות ליז׳ המביאה אחות פעולה עושה או קטין של זתו המות טקט העוון א.

 והאפוטוופסות, המשפטית הכשוות לחוק וא3 סעיף להוואת בניגוז קטין, של

חוזשים. שישו, מאסו - ןינו ו,962ו؛תשכ"ב-

 מואש נתנו הוויו שני אם אלא קטין, של ותו תומו לא )א( - א ו3 סעיף

 אישו הקטין, של האפוטוופוס בקשת לפי המשפט, שבית או בכתב הסכמתם
הזת. המות את מואש

 אזם של או מהוויו, אחז של או הוויו של בזת אלא קטין של זתו תומו לא ב.

 להגשת שקזמה בשנה לאמצו, כוונה מתון שולחנו, על סמון היה שהקטין

 של אימוצו לשם זוושה ההמנה כ׳ שוכנע המשפט שבית ובתנאי הזת, להמנת

.198תשמ״א-ו ילזים, אימוץ חוק לפי אזם אותו ביד׳ הקטין

חוזשים. שישה מאסו - זינו זתו, להמיו אליו, ׳שיוה בפנ״ה קטין, המשזל ג.

ב ?GB סעיף - ישע חסר או pup תקיפת
 שנים. חמש מאסו - זינו ממש, של חבלה לו וגוום ישע חסו או קטין התוקף א.

שנים. שבע מאסו - זינו הישע, חסו על או הקטין על אחוא׳ התוקף היה

 חמווה, חבלה הישע לחסו או לקטין ונגומה )א׳( קטן סעיף עפ״ן עבוה נעבוה ב.

 חסו או הקטין על אחוא׳ התוקף היה ואם שנים, שבע מאסו - התוקף של זינו
שנים. תשע מאסו - זינו הישע,

נפשית. ביו גופנית ביו - חבלה זה, סעיף לענ״ן ג.

 המשאיוה פיזית לחבלה הכוונה נפשית. או גופנית חבלה - ממש של חבלה
 או וא״ת׳ ביסוס ויש ממושן לכאב לו גוומת או הנחבל הקטין של בגופו סימנים

הקטין. של בהתנהגותו לשינוי הגוומת נפשית חבלה או לכן. ופוא׳

 לפגוע העלולה או הפוגעת או מסוכנת, חבלה כז׳ העולה חבלה - חמ״־ה חבלה

 פגיעה כז׳ או קבע מום כז׳ המגיעה או בנוחותו, או הנחבל בבויאות לתמיז או קשות

 לחוק 2 )סעיף הפנימיים או החיצוניים החושים או הקרומים, האיבוים, באחז קשה

המשפט. בית להכועת זבו של בסופו נתונה הפגיעה חומות העוכת העונשין(.

תקיפה לבין התעללות פין הבחנה
 התעללות כ׳ נואה, ככלל, פשוטה. אינה התקיפה, עבות לביו התעללות ביו ההבחנה

 מאפשות אינה בה המעוובים והרגש המצפון טיבה, אופיה, מחמת אן תקיפה כוללת
בלבז. תקיפה מקוה כאל אליה להתייחם
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 הטומנת התנהגות שזאת בכן מאופיינת ההתעללות העליון, המשפט בית על-פי

 בלתי טטיגמטית תווית לה המקנים השפלה, או אימה הטלת אכזניות, בחובה

 /98 ע״פ ) כוח בהפעלת הכבון עבנה מעשה לכל בהכוח נלווית שאינה מוסרית,

ישראל(. מזינת נ' פלונית 4596

ג ?GB סעיף - ישע בחסר IX בקטין התעללות
 מינית, או נפשית גופנית, התעללות מעשה ישע בחסר או בקטין העושה

זינו הישע, חסר או הקטין על אחראי העושה היה שנים. שבע מאסר - זינו

שנים. תשע מאסר -
 בין סימנים משאירות אם ביו ונשנות, חוזרות גופניות פגיעות - גופנית התעללות

לא. אם

 ו/או נפשית למצוקה גורמות המשפילות, נפשיות פגיעות - נפשית התעללות

חמורה. נפשית לפגיעה גורמות

מיני. סיפוק לכלל להגיע מנת על בקטין מבוגב שעושה מעשה כל - מינית התעללות

ו99התשנ״א-י במשפחה, אלימות למניעת חודן

 אחז משפחה בן של אלימה התנהגות מפני משפחה בני על להגן בא כשמו, זה חוק

אחר/ים. משפחה בן/בני כלפי

 קטינים כולל משפחה, בני על להגן הסמכות את המשפט לבית מעניק החוק
 הפוגע וכזומה אח אם, אב, כמו האחרים, המשפחה מבני אחז מפני במשפחה,

בהם. לפגוע עלול או בהם יותר או באחז

מאלה: אחז התק״ם אם הגנה צו לתת המשפט בית רשאי

מין. עברת בו ביצע או משפחתו בבן באלימות נהג אזם אם ר.
 לבן ממשית גופנית סכנה מהווה הוא כ׳ להניח סביר בסיס נותנת התנהגותו אם .2

מין. עברת בו לבצע עלול שהוא או כזשפחתו

 כזין עברת מגונה, מעשה סזום, מעשה בהסכמה, אסורה בעילה אינוס, - מין עברת

במשפחה.

 בתגובה - האחז המשפט. בית התערבות את המחייבים מצבים לשני מת״חם החוק

כזו. התנהגות למנוע כז׳ - והשני שהתרחשה, אלימה להנהגות

להתנהגות שהכוונה לפוש ניתן אלימה, להתנהגות הגזרה איו )ו( ובסעיף מאחר
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מיו. עברת בה שיש התנהגות לכן, ובנוסף ינוז. גם ונפשית פיזית

 היועץ משפחה, בן על-יז׳ להיעשות יכולה זה חוק לפי המשפט לבית הבקשה הגשת

 )טיפול הנועו חוק על-פי שהתמנה הסעז פקיז או נציגו, או לממשלה המשפטי

.1960 התש"ן- והשגחה(,

והן: הגנה" "צו באמצעות משפחה בן על הגנה אפשנויות מספו המשפט לבית

משפחתו. בן מתגונו בה לזינה להיכנס איסור .1

משפחתו. בן מתגוונ בה מהזירה מסוים מנחק בתחום להימצא איסור .2

מקום. ובכל זנן בכל משפחתו בן את להטניז איסור .3

 בן את כזין המשמש בנכם השימוש על מקשה או המונעת זרן בכל לפעול .4

בנכס. כלשהי זכות לו יש אם אף והוא משפחתו,

נשק. להחזיק או לשאת .5

 להבטחת אחות הוראה כל או טובה ולהתנהגות לקיומו ערובה שיכלול יכול ההגנה צו

פגיעה. בסכנת הנמצא או המאוים או הנפגע המשפחה בן של וביטחונו שלומו

 חוק לפי הרישוי למשרז כן על ׳וזיע המשפט בית נשק, נשיאת איסור כולל הצו אם

 ניתן אם המילואים. כוחות על נמנה אזם אותו אם ולצה״ל, ו949התש״ט- היו״ה כלי

 לנכון ואה הוא מזוע לנמק המשפכז בית על נשק, נשיאת איסוו כולל שאינו הגנה צו

כן. על לצוות שלא

 על תעלה שלא לתקופה להארכה ניתן והוא חוזשים לשלושה הוא הגנה צו תוקף

 לתקופה עז הצו להאריו ניתן בהנמקה, החייבים מיוחזים במקרים חוזשים. שישה

שנה. של
 בתסקיר תסקיר. להגיש הסעז לפקיד יורה המשפט בית קטין, הוא המשפחה בן אם

 עליו שאחראי מ׳ לביו הקטין ביו הקשר לאפשרויות התייחסות כלל בורן תהיה

 מין. עבות בו עושה או כלפיו באלימות המתנהג במשפחה האזם והוא במיזה

 תסקיר קבלת לאחר זאת טיפול, קבלת על למחויב להורות המשפט בית בסמכות

לטיפול. מתאים שהאזם שוכנע המשפט שבית ולאחר
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ו555־1התשט" ילדים(, )הגנת ראיות דיני לתיקון חוק

קטין. לבין ילז ביו מבחין החוק

 .1962וזתשכ"ב- והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות בתוק כהגזותו 18-0 - קטין

שנים. 14 לו מלאו שלא מ׳ - ילד

 מכיר בישואל המחוקק והגדתם. 14 לגיל מתחת ׳לזים בחקיות 1מתמק החוק

 הכושפט. בית בפני העזה וזימון התקינה תהלין מעצם צעירים בילזים הפגיעה בסכנת

 והעזתם 14 לגיל מתחת ילזים חקינת לזנן ספציפיים כללים המחוקק קבע ולכן

המשפט. בבית והעזה לחקירה הנגילות מהפווצזורות חורגים שהם המשפט, בבית

 חוקו באמצעות ורק אן תיעשה ילזים של חקיוה -14 גיל עז ילזים חקירת א.

 בני החוקרים משטרה אנשי הם נוער חוקו׳ כיום נוער. חוקרי נקראו )בעבר ילזים
 נוסף אזם אף נוכח יהיה לא בחקירה נוער(. עובז׳ ונקראים 18 ועז 14 מגיל נוער

הילזים. לחוקו פוט
הילזים. חוקו החלטת על־פ׳ רק תיעשה - ילזים העזת ב.

החוק חל עליהם המצבים
המוסר. נגז קורבנות שהם ילזים של והעזתם חקירתם ם

המוסר. נגז לכזעשים עזים שהם ילזים של והעזתם חקירתם ם

 המוסר. נגז עברות לכזבצע׳ עצמם עזים שהם ילזים של והעזתם חקירתם ٥

 חובות הפות של עברות מין, עברות ותועבה, זנות עברות - המוסר נגד עברות

 חקירת למעשה, ילזים. ותקיפת בילזים התעללות קטינים, כלפי אחרים או הווים

 התעללות מצבי קרי: עוסקים, אנו בהם הכזצבים בכל נכללת זה חוק על־פ׳ ׳לזים

בילזים.
 אלא הזבו "עשה לא המשפט, בבית ילז להעיז הילזים חוקו הרשה - ילד העדת

 שבית מ׳ כל וכן הילזים. וחוקו הנאשם, של זינו עוון הנאשם, התובע, בנוכחות

נוכחותו. הרשה המשפט

 המשפט בית ושאי הילזים, חוקו של זעתו חוות על-פי ילז של העזה הלין מתק״ם

זה. משפטי הלין להפסיק

 ושאי לעיל(, ואה 351-345 )סעיפים מיו בעברות הווה נגז ילז העזת של במקרה
 שהעזות להורות לילז, נפשי לנזק לגרום עלול שווזבו סבור הוא אם המשפט, בית

בלבז. סניגורו אלא ההווה בנוכחות שלא תינתן

נמצא ילז של היותו עובזת ולפרסם לגלות מוחלט איסור חל - הפרסום איסור
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 העובר המשפט. בית בפני אליה בקשו שהעיז או המוטו נגז בעבוות חקיוה בהליכי

יחז. גם העונשים שני או קנס או וזוזשים שישה מאסו - נינו זו הונאה על

 המשפט. בבית כואיות כשנים הילזים חוקו של החקיוה ממצאי - כשוות ואיות

 חוק חקיות )ממצאי זו ואיה סמן על וק אזם להושיע המשפט בית יוכל לא אולם

*חוח בואיה סיוע להציג יש להושיעו וכזי הילזים(

 שאלה/ות לשאול כז׳ נוספת חקיוה לבקש מהצזזים מ׳ ושאים - נוספת וזקיווז

 משום זו נוספת בחקיוה שיש יהיה סבוו הילזים חוקו אם אולם, הילז. את ספציפית

זו. לבקשה לסוב ושאי הוא בילז נפשית פגיעה סכנת

ילד? עם לברר IX ל^ל תפקיד X״«J١ מותר מה
 שטום מקטין נועו חוקו על-יז׳ עזות לגב״ת כאמוו, מת״חם, ילדים להגנת החוק

 הילז את לשאול נוספים לגוומים מאפשו זה לחוק 4 סעיף שנים. 14 לו מלאו

הבאים: במצבים שאלות

 כותעווו כאשו או לאחויה, תכף או העבוה מעשה בשעת הנשאלות שאלות ו.

כזו. עבוה שנעבוה סביו חשש

באחויותו. נמצא שהילז אזם או אפוטוופום הווה, ששואל שאלות .2

 לשאול הוא שמוושה הוי הילז, את לחקוו ושאי המקצוע איש איו אם גם לפיכן,
 סביו חשש מתעווו כאשו או לאחויה, תכוף העבוה, בשעת שאלות הילז את

 נושא על המוטלת הזיווח לחובת בהתאם לפעול כז׳ משמע, כזו. עבוה שנעבוה

 של לביצועה בנוגע הולוונטיות השאלות את לשאול הוא ושאי לעיל, כאמוו התפקיז
העבוה.
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 יום(, ימעון ,הזכות בסיכון פעוטות חוזן
2התש״ס-םםם

 מכוון וכן והנפשית. הגופנית להתפתחותם סכנה מפני פעוטות על להגן בא זה חוק

 מחוץ במסגנת וסיחנו הובים ממשמונת פעוט בהוצאת הצונן את למנוע החוק

מגוניו. מקום בקובת משפחתון, לנבות יום במעון שילובו על-יז׳ זאת לבית.

(.3 גיל עז )ילז חוזשים 36 לו מלאו שטום מ׳ - פעוט

 שהוועזה התקינה, להתפתחותו חשש בו שיש במצב הנמצא פעוט - בסיכון פעוט

 כז׳ יום, במעון לשהות צנין הוא כן ועקב סיכון במצב נמצא הוא כ׳ לגביו קבעה

 לענ״ן מיוחזת ועזה היא בסיכון נמצא פעוט כ׳ שקובע מ׳ מביתו. הוצאתו את למנוע
והנווחה. העבוזה שנ ממנה אותה זה

מאלה: אחד בל - סיבון מצבי
 תהיה זה לענ״ן הקביעה נענים. אינם ההתפתחותיים שצוכיו פעוט או מוכה פעוט .1

נפואית. זעת חוות סמן ועל סוציאלי עובז על-יזי

 נפש, מחלת לנבות שונות, מסיבות כואו׳ מתפקז אינו מהוניו שאחז פעוט .2

 כוונית מחלה או עבו״נות זנות, קשה, נכות פיגונ, לסמים, התכוכוות אלכוהוליזם,

המשפחה. מבני אחז של

 ובת בליזה אח פעוט היות עצם - יותר או וביע״ה שלישייה, בליזת נולז הפעוט .3

 במצב ׳לזים שבגיזול הקושי את ואה המחוקק בסיכון. ילז אותו הופכת ולזות

במעון. מהם אחזים או אחז סיזוו על-יז׳ המעמסה את להסיו וביקש כזה

 שאינה בתקופה באוץ הנמצאת עולים של משפחה היא הפעוט של משפחתו .4

 מתהלין כתוצאה משבו עקב גבוה בסיכון נמצא והוא שנים, חמש על עולה

 להשתלב עולים של האובייקטיבים בקש״ם הכוה כאן ישנה באוץ. הקליטה

החזשה. באוץ ולהסתגל

 בתחום ניסיון בעל ילזים וופא אישוו סמן על התפתחותית, מעוכב הפעוט .5

התפתחותי. פסיכולוג או הילז התפתחות

 היות של הקביעה ביו הבחנה ק״מת - במעון בסיזוו הכווכה בהוצאה השתתפות

 העבוזה )שו השר התשלום. לביו במעון לסיזוו הוצאתו וחובת בסיכון הפעוט

בסיזוו. המשפחה השתתפות שיעוו׳ את יקבע והוווחה(

 צווים פ׳ על ,2004 מאי עז הזוגתית החלה ותהיה 2001 ממאי זה חוק תחולת

השו. ש״תן
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 העונשין ן7חו*2G 7 מס. ןון7חי הדיווח חובח
ד JGB סעיף ו9פ9התש״ן-

 ושל וכן הקטין על האהואים של זה ובכלל אזוח כל של הזיווח בחובת עוסק זה חוק

 של מקהה כל על הכושטוה או הסעז סקיז באמצעות לשלטונות לדווח כ׳קצוע אנשי

 משמעי: וחז בווו הוא החוק בקטין. להתעללות חשז

 האחוא׳ ביז׳ ישע בחסו או בקטין עבוה נעבוה מקווב זה כ׳ לחשוב יסוז לאזם היה

 למשטוה; או הסעז לפקיז האפשו׳ בהקזם כן על לזווח האז□ על חובה עליו,

חוזשים. שלושה מאסו - זינו זו, הוואה על העובו

 בן כזשפחה, יזיז להיות יכול וזה אזם כל כ׳ אומות החוק לשון - ח בזי" חייב מי

 התעללות של עבוה בקטין שנעבוה סביו חשז בהם שהתעווו ואחו שכן, משפחה,

לזווח. עליו חובה ישע, בחסו או

 או הסעז לפקיז לזיווח: אפשוויות שתי האזם בפני - לדווח חייבי□ למי

מסוימת. הנמקה לכן לו שתהיה צוין ולא שלו היא ההחלטה - למשטוה

ו 8 גיל עז ילז - קטין
 אלצה״מו חולה נפש, חולה כופגו, אזם כמו זעת, בו שאינו אזם כל - ישע חסר

אחו. או
 זה לתפקיז שמונה הקטין גו בה המקומית בושות סוציאלי עובז - סעז פקיד

השו. על-יזי

 של זעתו לשיקול נתון והזבו סביו חשז מהו מגזיו אינו המחוקק - סביו חשז
 היה אחר סביו אזם שכל - האומו זעת שיקול בקיום הוא הסביוות מבחן האזם.

אופן. באותו נוהג
 מעוווים שהסימנים בכן ז׳ וכדומה. משפטיות ואיות במסכת צוון שום כאן איו

ו,IIוזה או חשש

 תביעה של אפשוות לשום חשוף יהיה לא המזווח ולכן חוק על-פי נעשה הזיווח

 ובכוונה במזיז נעשה הוא אם, אלא מוטעה, היה שהחשז "מצא אם גם הנחשז, מצז

אחו. באזם לפגוע

 המחשיזים הסימנים משמעות וביווו החקיוה מלאכת - ולהזגיש לצ״ן חשוב

לנועו, מבחן קצין גם שהוא סוציאלי )עובז הילזים" "חוקו לחקיות כולם נתונים



עובר או (,14 גיל עד ילזים לחקור היחיז׳ המוסמן ו,٧לנו המבחן בשירות העובר

-(.1814 בגילים נוער בני לחקירת מיוחזת מיומנות בעל שוטו, נוער,

ב.
פסיכולוג, שוטו, רווחה, שירותי עובר סוציאלי, עובר חינון, עובר אחות, רופא,

 במוסר או במעון צוות איש או מנחל וכן פוה-ופוא׳, במקצוע עוסק או קרימינולוג

 יסור להם היה בתפקירם או במקצועם עיסוקם שעקב - ישע חסו או קטין נמצא בו

 עליהם חובה - עליו האחראי ביר׳ ישע בחסר או בקטין עברה נעברה כ׳ לחשוב סביו

 רינו זו, הוראה על העובר למשטרה. או הסער לפקיז האפשרי בהקזם כן על לרווח

חורשים. שישה מאסו -

המקצוע. אנשי של הריווח לחובת כות״חם בחוק זה סעיף

 שגם למוות המקצוע, אנשי של המיוחזת החובה את להרגיש לנכון מצא המחוקק
 כלפי כמו לזו זהה המקצוע מאיש הזוישה לאזם....וגומו". "היה במשפט כלולים הם

 יותר מבין המקצוע איש יותר. גבוהה זאת שיעשה שהציפייה אלא אחו, ארם כל

 לקטין מחויבותו ולכן לקטין מעוללת שהיא והנזקים בקטין ההתעללות משכ׳עות את

 על מקצוע איש של אי-זיווח יותר. גדול כף על העונש כן יעשה לא ואם יותר, גזולה

אזם שלכל בעוז מאסו חורשי שישה בחומרתו: כפול עונש יגרור להתעללות חשז
חוזשים. שלושה רק יהיה ריווח א׳ בגין לו הצפוי העונש אחו

 או קטין על אחו אחראי כ׳ לחשוב סביו יסור ישע חסו או הקטין על לאחראי היה

 או הסער לפקיז האפשרי בהקזם כן על לרווח עליו חובה עברה, בו עבו ישע, חסו

חורשים. שישה מאסו - זינו זו, הוראה על העובר למשטרה;

 לעיל ואה הקטין? על האחראי מיהו הקטין. על לאחראים ספציפית מת״חם זה סעיף
א(.)368 סעיף העונשין חוק

 של במקרה - המקצוע איש עם כמו בזיוק הקטין, על האחראי עם מחמיר המחוקק

מאסו. חורשי שישה עז של עונש עליו ומטיל אי-זיווח

 טיפולית או חינוכית במסגרת או במוסר, במעון, הנמצא ישע בחסר או בקטין נעברה

 חמורה חבלה גרימת של עברה או 348 עז 345 סעיפים לפי מיו עבות אחות,

 צוות איש או מנהל על חובה ג,368 סעיף לפי התעללות עביות או ב368 סעיף לפי
על העובר למשטרה. או הסער לפקיז האפשרי בהקזם כן על לרווח כאמור, במקום

חורשים שישה מאסו - זינו זו, הוראה
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 הטיפוליות, או החינוכיות המטגוות בתון המקצוע באנשי ספציפית מתמקז זה סעיף

הקטין. שוהה בהן וכזומה ספנ בית יום, מעון פנימייה, ון,٧מ מוםז, כמו:

 התעללות או פגיעה מין, עבנת - המצוינות מאלה אחת עבנה בקטין נעבנה אם

 אחת בכל המצוינים( לסעיפים בהתאמה לעיל, העונשין בחוק נאה העבנה )פינוט

לזווח שלה אחנ עובז כל או הזו המסגנת מנוזל על חובה המוזכנות, מהמסגנות

 וזשזו על המספו עובז כ׳ לצ״ן חשוב למשטנה. או הסעז לפקיז לפגיעה החשז על

 ולנאות הזבנים אחג לעקוב עליו - החוק זנישת מילוי בכן לנאות יכול לא למנהל,

היא בחוק האחניות בחוק. כנזנש למשטנה או הסעז לפקיז כן על זיווח המנהל אם

וכן'. האנגון כלפי ולא החשת התעונו שאצלו זה כלפי אישית,

٠ה
קטין. על תחול לא זה סעיף לפי הזיווח חובת

 בזאת. ח״ב אינו ١א לזווח יכול הוא - הזיווח מחובת הקטין את משחננ המחוקק

הטעונים במצבים לעובו שלא הקטין" "טובת כאן עמזה המחוקק לפני כ׳ להניח יש

נגשית. וזו-עוכיות נאמנות של משמעות קנובות לעתים

 או לפעול המלצתו בצינוף למשטנה ׳עביונו זה סעיף לפי זיווח שקיבל סעז פקיז

 הזיווח את להעבינ שלא אישונ קיבל כן אם אלא לזיווח, בקשנ מלפעול להימנע
 כאמונ ועזה תבני זה; לענ״ן המשפטים שנ שהקים הוועזות אחת מאת לכ׳שטנה

 ומעלה פקז נב בזנגת משטנה קצין ואש, היושב יהיה והוא מחוז פנקליט נציג יהיו

מחוזי. סעז ופקיז

 כאן אין למשטוה. זה מיזע להעביו ח״ב בקטין התעללות על זיווח שקיבל הסעז, פקיז

 המקנה לגבי מקצועית זעת חוות בציווף מיזע העבות אלא כויזע, של כנית1כ העבוה
 זאת. לעשות שלא או פלילי חקינה הלין לפתיחת לפעול האם למשטוה והמלצה

 לו יש לקטין, סכנה משום למשטוה המיזע בהעבות שיש םבוו הסעז פקיז אם

ולבקש המשפטים שו על-יז׳ לענ״ן שהוקמה ספציפית לוועזה לפנות הסמכות את

ז.
המשטוה. ליזיעת להתעללות החשז דבו להעביו לא לו שתאשו מהוועזה

שתיוועץ לפני תפעל ולא סעז, לפקיז אותו תעביו זה סעיף לפי מיזע למשטוה הגיע

 בפעולה איו זיהוי; סובלת שאינה מיזית פעולה נזושת כן אם אלא הסעז, בפקיז

 עמו וההתייעצויות הסעז לפקיז המיזע העבות חובת את לשלול כז׳ כאמוו מיזית

מכן. לאחו
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 ان זבו, ראשית הילד. בטובת הממוקזת המחוקק וא״ת את מבטא זה חוק סעיף

 איש בקטין, תפגע המשטוה חקיות שמא הקטין. בטובת לפגוע שלא להישמר

 לפני בהתעללות החשוז כלפי כלשהם בהליכים לפתוח שלא מצווה וה1המשכ

 איפה יוצא זעתו. חוות קבלת לשם הסעז פקיז אל התלונה/קובלנה רבו את שהעביו

 מקצוע׳ שיח ביניהם יתקיים תמיז הסעז, לפקיז או למשטוה מזווח החשז שאם

בהתעללות. החשוד נגז כלשהם הליכים ביצוע בטום

ח'
 סעיף לפי והבויאות הח״ם סיכון של עבוה - "עביוה״ )ז(, קטן סעיף למעט זה, בסעיף-------

 לפי הזנחה או נטישה של עבוה ,351־1 348 עז 345 סעיפים לפי מיו עבוות ,337

 ג. 368־1 ב 368 סעיפים לפי התעללות או תקיפה של ועבוה 362־1 361 סעיפים
בזיווח: החייבות העבוות את מפוט זה סעיף

קטין של והבויאות הח״ם סיכון המהווה אחוא׳ או הווה חובת הפות - 337 סעיף

קטין אינוס - 345 סעיף

קטינה בעילת - 346 סעיף

בקטין סזום מעשה - 347 סעיף

מגונה מעשה - 348 סעיף

במשפחה מיו עבוות - 351 סעיף

נטישה - 361 סעיף

הזנחה - 362 סעיף

ישע חסו או קטין תקיפת - ב 368 סעיף

ישע חסו או בקטין התעללות - ג 368 סעיף

 - הפנק ואה מווחב. פוק גם לו הקזשנו הזיווח חובת של הנושא חשיבות בגין

הזיווח. חובת
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תפקידים ’ادالال תטירותים מ״רן

סעד פקיד

י^דים חוקר

נוער עובר

היקד לשלום הלאומית המועצה

החלטה( )ועדת הטיפול לתכנון וערה

בילרים מיניות בפגיעות לטיפול ישראלי מרכז - מיט״ל

חירום מרבר

קלט משפחות

במשפחה אלימות ולמניעת לטיפול מרכזים/תחנות

מינית תקיפה לנפגעי/ות סיוע מוכרי

)אל״י( הילד להגנת האגורה

הספר בתי ואחיות חלב טיפת שירות

 חיפה - פסיכולוגי-התפתחותי לטיפול התחנה

ירושלים - ולנוער לילרים הגנה מרכר



הסעד ٠פ

 חוק פי עדי הדיווח חובת ביישום הסעד פקיד שד* וסמכויותיו מעמדו
2G תיקון העונשין,

 יזי על מתאימה, הכשוה לאחו לתפקיזו מונה אשר סוציאלי עובז הוא המעז פקיד

 .1960התש״ן- והשגחה(, )סיפול ו٧הנו חוק פ׳ על לפעול כוי והוווחה, העבוזה שר

המקומיות. בושויות חבות"□ לשיוותים במחלקות עובזים המעז פקיז׳

 קטינים, בענייני זיו )סזו׳ הסעז חוק מתוקף המוקנה םטטוטוו׳ מעמז המעז לפקיז

 הקשוו בכל "חוזי הוא הס פקיז של מעמדו .1955התשט"ו- ונעזוים(, נפש חול׳

גבוהים. וסכנה סיכון במצבי המצויים בקטינים וטיפול להגנה

הבאות: הסמכויות הסעז לפקיז הוענקו תפקיזו ביצוע לצוון

 לפקיז ו.960התש״ן- והשגחה(, )טיפול הנועו לחוק 22 סעיף פ׳ על - חקירה .1

 אנשי זה: ובכלל נזקק, קטין אוזות מיזע לו שיש אזם כל לחקוו הסמכות הסעז

 העוכת לשם מיזע לאסוף החקיוה תפקיז ואחוים. שכנים משפחה, בני מקצוע,
 הסעד לפקיז הקטין. נתון בה הסיכון ומת והעוכת והמשפחה הילז של מצבו

 מיזע לקבלת היחיז לושות כניסה כמו ביותו, נוחבות חקירה סמכויות ניתנו

 בית אישוו ללא וזאת ועוז, סוציאלי עובז אחות, וופא, מקצוע: אנשי שכן, מהווה,
 על בקטין. הקשוו מיזע כל ולמסוו פעולה לשתף החובה נחקו כל על משפט.

 האזם כבוז יסוז: חוק כמו שונים חוקים ביו אינטוסים לאיזון להגיע הסעז פקיז

הילז. על הגנה וחוקי הילז לזכויות האמנה וחיוותו,

 והשגחה׳פקיז טיפול הנועו לחוק וז)א( סעיף פ׳ על - חירום אמצעי הפעלת .2

 מיזית סכנה נשקפת כ׳ סבוו הוא אם חיוום אמצעי הפעלת לשקול יכול הסעז
 אמצעי להפעיל זעתו שיקול על־פ׳ הוא ושאי סכנה אותה את למנוע ובכז׳ לקטין

ימים. שבוע של לתקופה עז הוויו ממשמוות הקטין את להוציא אף זה ובכלל חיוו□
 והשגחה, טיפול הנועו בחוק 3 סעיף פ׳ על - המשפט בבית הליכים ייזום .3

 טיפול, זוכי ק״מים כאשו לנועו המשפט בבית הליכים ליזום הסעז פקיז בסמכות

 זו בהתנגזותם ויש פעולה משתפים ואינם להם מתנגזים הקטין או ההווים אן

 תסקיו המשפט, בית בפני הסעז, פקיז יציג המשפטי בהלין הקטין. את לסכן כז׳
. טיפול לתכנית והמלצות



 מעקב לק״ם וסו פקין תפקיז המשפט, בית החלטת ביצוע לאחו - מעקב .4

 בכל ומשפחתו הקטין עם בקשו להיות עליו המשפט. בית החלטות ביצוע אחו

 הטעו, פקיו יכול המשפט, בית על-ין׳ שניתנה החלטה כל הקטין. נמצא בו מקום

ההחלטה. לשינוי בקשה להגיש מטעמו מ׳ או הקטין, או

 מקצוע איש כל של לשיוותו העומז משאב גם הוא הטעו פקין - עצות ה׳״ .5

 הטיפול בתכנית ושותפות מיזע העבות החוק, הטבות היוועצות, למטות בקהילה

ומשפחתו. הילז לגבי

הדיווח חובת

 ליישום החוק מתוקף הפועלת הרשמית הסמכות הו* הסער פקיד
ו.9פ9התש״ן־ ,2G מס׳ תיקון העונשין, חוק
 ואנשי קטינים על אחואים מקצוע אנשי אזם, כל מח״ב ז368 סעיף הזיווח חובת

 הקטין. כלפי עבוות על הטען לפקין לזווח וטיפוליות חינוכיות במסגוות מקצוע

 עובז סוציאלי, עובז אחות, וופא, מקצוע; לאנשי מיוחז באופן מת״חס ז)ב(368 סעיף

 סביו יסוז להם יש במקצועם או בתפקיזם עיסוקם שעקב קטין על לזווח וכו', חינון

 למשטוה. או הסעז לפקין יהיה הזיווח עליו. האחוא׳ על-יז׳ נפגע הקטין כ׳ לחשוב

חוזשים. שישה מאסו וינו מזווה שאינו מ׳

 נעבוה מקווב זה כ׳ לחשוב סביו יםוז ק״ם כ׳ כן על זיווח המקבל הסעז פקין בפני

אפשוויות: שתי עומזות בקטין עבוה

 לזמן הפלילי, החוק פ׳ על לפעול המלצותיו בציווף למשטוה הזיווח העבות ו.

הזיווח. לגבי כלל לפעול שלא להמליץ או וכו'. הווים חקיות ילזים, חקיות

 ז)ו({ולבקשאישוושלאלזווחלמשטוה,368פנ״הלוועןתהפטווהקבועהבחוק}סעיף.2
 הקטין. על הגנה לצוון או טיפולי הלין מיצוי בזיקת לצוון הזיווח את להשהות או

 השיקולים מכלול עיניו לנגד כאשו ההתעובות תהלין את הסעז פקין מוכז מעמזו בתוקף

 בחיק הקטין לשיקום העדפה תינתן כלל, בוון הקטין. לטובת המתייחסים המקצועיים

 הקטין. של להגנתו המושים ואמצעים צעזים נקיטת תון אפשו׳, שהזבו ככל משפחתו,
 לעובז השוטף הטיפול את להעביו הסעז פקין ושאי הטיפול, תכנית שנבנתה לאחו

אחו. לאזם או המקומית בושות סוציאלי

 הסעז פקין והפוקליטות. המשטוה אחואית בקטין הפוגע כלפי הפלילי התהלין על

האחבים. משפחתו ובבני בו והטיפול הקטין על הפלילי ההלין של ההשלכות את יבחן
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המפגר באדם לטיפול ספד פקיד

 טיפול סעד חוק פ׳ על סעד כפקיז חוווחה שר יזי על לתפקיז שנתמנה סוציאלי עובז

.1969 - תשכ"ט במפגרים

 ו50כ- חמקומיות הרשויות של רוותה לשירותי ובאגפים במחלקות פועלים כיום

 הפעלת על האחראים ובוגרים(, )קטינים שכלי פיגור עם באנשים לטיפול סעז פקיז׳

 לאלימות, חשז של במקרים הם ההתערבות תחומי זו. אוכלוסייה על להגנה החוקים

 וקש״ם ניכרים וליקויים רפואי טיפול היעזר קשה, הזנחה מיני, ניצול או התעללות

 אפוטרופוסים במינוי אלה סעז פקידי מטפלים כן, כמו האחראי. או ההורים בתפקוז

זין. לסזר׳ סעז פקיז׳ בשיתוף שכלי פיגור עם לאנשים

דין ד״סדרי ספד פקיד

 ברשות הרווחה אגף מטעם ופועל הרווחה שר יזי על לכן שנתמנה סוציאלי עובז

 פועל זין לסזר׳ הסעז פקיז משפטי. להלין הקשורים משפחתיים בעניינים המקומית

 אפוטרופסות, בענייני והמלצות תסקיר לחקור׳להגיש המשפט מבית בקשה קבלת לאחר
 ילזים וביקורי רא״ה סזר׳ משמורת, בענייני וכן הגנה, צו הוצאת לאחר זוג בני ביו אלימות

הגנה(. צו ;1991 במשפחה אלימות למניעת חוק - )ראה וגירושיו פריזה של במקרים

הסעד פקיד אל הפנייה אופן
 המקומית. ברשות או בעיו״ה חברתיים לשירותים המחלקה עובז הוא הסעז פקיז

 המחלקה למנהל/ת לפנות אפשר הסעז, פקיז/ת את להשיג ניתן לא כאשר
ברשות. חברתיים לשירותים

 התורן הסעז פקיז את להשיג ניתן - העבוזה לשעות ٢מחו היא הפנ״ה אם
המקומית. המשטרה תחנת באמצעות ו/או בעירייה החירום מוקז באמצעות

המחוזי הסעד פקיד אל פנייה
 של המחוזית בלשכה מושבו ומקום הרווחה משרז עובז הוא המחוז׳ הסעז פקיז

כאשר: ורק אן המחוז׳ הסעז לפקיז לפנות ניתן הרווחה. משרז

המקומי/ת. הסעז פקיז/ת את להשיג ניתן לא .1

המקומית. ברשות הסעז פקיז של הטיפול לגבי השגות ק״מות .2

 لط



יידיס וזיו

 לערוך שהוכשר והרווחה, העבורה במשור לנוער, המבחן בשיוות העובר סוציאלי עובר

 התעללות ו/או מינית התעללות שעברו שנים, 14 להם מלאו שטרם ילרים של חקירה

ובערים. כקורבנות הרנחה ו/או נפשית התעללות ו/או גופנית,

 המייעצת הווערה המלצת פ׳ על המשפטים, שר על-יר׳ לתפקירם מתמנים הילרים חוקרי
 (.1955התשט״ו- ילרים(, )הגנת ראיות ריני לתיקון 3-1 2 )סעיפים חוקרים למינו׳

 הממונה המשטרה, איש המשטרה. איש פנ״ת פ׳ על תפקירו את מבצע הילרים חוקר
 לרבות לחקירה, הנחוצות לפעולות הילרים חוקר לב תשומת את יפנה החקירה, על

 באישור תיעשנה האלה הפעולות כל ועור. הצבעה שחרור, ריהו׳, מסרר רפואית, בריקה

 להשתתף הילז ליכולת באשר להוראותיו בהתאם ובהשתתפותו, הילרים חוקר

אלה. בפעולות
 בתנאים המשפט בבית הערתו להרשות מהילר, ערות לגבות סמכויות ילרים לחוקר

 אחרת חקירה פעולת כל ולהתיר הפוגע, נגר הילר של ערות מתן למנוע או מוגנים

 היא כאשר גם רפואית בריקה לפסול או לאשר בסמכותו כן, ו1ככ לילר. המתייחסת

 כרה מסרר או כרו שבזיקה סבור הוא אם ריהו׳ מסרו לגבי וכן המשפטי להלין נחוצה

בילר. לפגוע עלולים
 הילר. במקום יעיז הוא המשפט, בבית הילר של הערתו על הילרים חוקר אסר אם

 בעת נוכח יהיה הוא המשפט, בבית הילז של הערתו את הילרים חוקר התיר אם

 ועל החקירה ממצאי על המשפט בבית מעיר הילרים חוקר מקרה, בכל הילר. הערת

הנחקר. הילז של רבריו ממהימנות התרשמותו

 ילד של הערתו הפסקת על המשפט בית בפני להמלי׳ן הילרים חוקר של בסמכותו
נפשי. לנרק לגרום עלול הערתו המשן להערכתו או לרעתו אם

 באותה .1984 שנת ער ישראל משטרת באחריות ה״תה נוער ובני ילרים חקירת

 כרי ראת, לנוער, מבחן שירות לירי ילזים חקירת לביצוע האחריות הועברה שנה

 העוברים של במומחיותם הכרה מתון וכן הולם ארגוני במבנה ילרים חקירת להסריר

המבחן. בשירות׳ הסוציאליים
 הקטינים חוקרי ישראל. כזשטרת ביר׳ נשארה 18 גיל וער 14 מגיל נוער בני חקירת

נוער. עוברי נקראים במשטרר,

- - م



 מתקשים 5 לגיל מתחת ילזים חתקיוה. בעת חשוב מוכיב הוא הנחקו חיל! גיל

 בתני משוט לא אתגו זהו ׳ותו. מבוגוים ילזים כמו ועשיר ממצה תיאוו למטוו לרוב

 זה ובכלל שגותיות בלתי ואיון בטכניקות משתמש הוא קוובות ולעתים החוקר,

וכזומה. פלסטלינה ציווים, וגילות, בובות אנטומיות, בבובות שימוש

 לקבל מנת על פעולה שיתוף ליז׳ הילז את להביא הוא הילזים חוקו תפקיז

 ביותו הקווב בזמן לחקיוה חשיבות ק״מת הנחקו. האיווע על אינפוומציה ממנו

 בסמיכות שהתרחשו מאיוועים מושפעים מבוגוים, כמו ילזים, האירוע. להתוחשות

לתוכו. ושרבובם הנחקו האיווע

 בלי ההתעללות בחוויית הקשור מיזע הנחקר מהילז לקבל נזוש הילדים חוקר

 כמו מקצוע, אנשי מזוע הסיבה, גם זאת הנחקר. הילז של התשובות כיוון על להשפיע

 נזרשים הילז עם העובזים ואחרים סוציאליים עובזים וופאים, אחיות, גננות, מווים,

החקיוה. בתהלין פגיעה למנוע כז׳ - האיווע אוזות חקיוה לק״ם שלא

הן: הילזים חוקו על-יז׳ הנחקוות העבוות

(.214 עז 199 סעיפים )לפי זנות ועבוות ( 351 עז 345 סעיפים )לפי מיו עבוות .1

 מחיה צורכי לספק חובה הפות -- 337 סעיפים )לפי ׳לזו כלפי הווה של עברה .2

 של חבלה בגוימת קטין תקיפת עבות וכן ח״ם סכנת ולמנוע לבויאות לזאוג או
 מינית או נפשית גופנית, והתעללות ב({)368 סעיף ))לפי חמווה חבלה או מכ׳ש

ג({.)368 סעיף )לפי בקטין

 קטינים". על בהגנה העוסקים "חוקים בפוק: ואה מעלה המוצגים הסעיפים פיווט
הפגיעה: לאיווע הקשווים היבטים לחכוישה כלל בזון מת״חם הילזים חוקו

בילז? התעלל מ׳ - מ׳ .1

הפגיעה. על העובזות לביווו ספציפיות שאלות קוה? מה - מה .2
הפגיעה? איווע התרחש היכן - איפה .3

האיווע. התרחשות מועז - מתי .4

 זוישה סחיטה, איום, היה האם לקוובן? התוקף ביו הקשו נוצו אין - אין .5

סוז? לשמיות
 החקיוה על לממונה חקיותו ממצאי את להעביו הילזים חוקו על החקיוה סיום עם

במשטוה.

 הוא הסעז, פקיז זוישת פ׳ על חקירתו. תוצאות את הסעז לפקיז ׳מסוו הילזים חוקו

 יוסיף, הילזים חוקו המוקלטת. מהעזות העתק לובות הילז, מעזות העתק גם לו ׳מסוו
העזות. העתק ו/או המיזע את העביו אליו הסעז, לפקיז הסבו זבו׳ הצוון, פ׳ על



 לחוקו פוטים לספק ילז של חמוכנות ביותו. מווכבת היא ולוי□ של החקיוה עבוזת

 ומהאווירה החוקר, מצו זוכה הוא לה התמיכה במיזת קוובות לעתים תלויה הילזים

 האיווע. חשיפת מתוצאות והחששות הפחז ממיזת וכן החקיוה, בעת הנוצות

 ולשתף להמשין מוכן ולא מזבויו בו חוזר התעללות על שסיפו שילז קווה, לעתים

 שילז ٢נפו כן, כמו המשפחה. בתון התעללות של באיוועים במיוחז נכון זה פעולה.

 ילזים ישנם ההגנה. ממנגנוני כאחז האיווע את להזחיק צוון חש התעללות שחשף

 החשיבות מכאן, בשנית. כן על לחזוו מוכנים ולא אחת פעם המקוה את החושפים

 ולתעז לנהל ויזע כלים ביזו שיש ומנוסה מיומן ילזים חוקו וק ינהל החקיוה שאת
המשפט. בית בפני כואיה ולהביאה החקיוה את

הארצי המטה לפקודת ו׳ סעיף לפי - הגדרה
 נועו עבו״נות מזוו יזי על נועו לעבוזת הוסמן אשו החקיוות, במגזו משטוה איש

נועו. עבו״נות ומניעת פקחנות קטינים, בחקיות ועוסק

 קצינים משותים שבהן נועו, ׳חיזות ק״מות האו׳ן בוחב׳ המשטוה תחנות בכל

 הנועו חוק׳ מכוח פועלים הנועו עובז׳ נועו. כעובז׳ מיוחזת הכשרה שעבוו ושוטרים

נועו. לבני המתאימים מיוחזים, פנימיים עבוזה ונוהלי

 ולנסיבות הקטין לאישיות המותאמת חינוכית, גישה על בעבוזתו מתבסס הנועו עובז

 שאיפה תון הילז בעתיז המכ׳קזת שיקומית אוו״נטציה הנועו לעובז העברה.
הפלילי. מהמעגל להוציאו

 ובשיתוף נפוזות נועו ביחיזות מוסווה, בוכב אזוח׳, בלבוש פועלים הנועו עובז׳
בקהילה. וטיפול חינון גורמי עם פעולה

 14 גיל )עז נועו עובז׳ על-יז׳ ״חקוו ,14 להם שמלאו והזנחה התעללות נפגעי ילזים

והרווחה(. העבוזה משרז של ילזים חוקו׳ על-יזי הילזים "חקבו

בזמן היום, בשעות האפשר ככל זאת יעשה ילזים של בחקיוה העוסק הנועו עובז



 עדים נוכחות ובלא נפוז חקירות בחרו תעסוקתית, או חינוכית במסגרת אינו שהקטין

בגירים. נחקרים או

 סיפול גוום׳ עם פעולה ולשתף ולפתח לשפר, במגמה פועל במשטרה הנוער מערן

 במשוח לנוער המבחן שירות ובראשם המקומיות והרשויות הממשלה במשרז׳ וחינון

חוק. פ׳ על המשטרה פועלת עמו והרווחה, העבוזה

הילד לשלום הלאומית המועצה
ונוער، ירדים קבילות )ונציב

93469 ירושלים ,38 קניג פ״ר רח'

 והיעזים המשימות רווח. כוונת ללא כמוסז הפועלת עצמאית ציבורית עמותה

האלה: בתחומים הם המועצה של המרכזיים

שונים. בתחומים בישראל הילז זכויות קיזום □

חזשה. חקיקה ו״זום הילז לרווחת כוללת מזיניות גיבוש ٥

 שירות זה ובכלל זכויותיהם לשמירת הנוגע בכל נוער ולבני לילזים כתובת מתן □

ילזים. קבילות נציב של
הילזים. לצורכי הציבורית רמוזעות העלאת □

לילזים. הקיימים השירותים של וההיקף האיכות בחינת ם

לרעה. וניצולם בילזים פגיעה מניעת ٥

הילז. בשלום הקשור בכל הרחב לציבור וחינון הסברה ם

 קורבנות ולנים ללווי תוכנית מתננבים, בסיוע מפעילה, והיא רבים פרסומים לכוועצה

הפלילי. בהלין עבירה

החלטה( ועדת ולשעבר הטיפול יתכנו! ועדה

 לתכניות בנוגע החלטות וקבלת אבחון למטרת בין־מקצוען לניון משמשת זו ועזה

 מקצוע׳ רב בצוות בהתייעצות צורן יש כאשר ובהוריהם, סיכון במצבי בילזים טיפול

 ולנים של מורכבים למקרים מתייחסת הוועזה טיפול. תכנית עבורם לגבש מנת על

 חוק פ׳ על טיפול מח״ב נמצאים הם שבו הסיכון שמצב לאלה ובמיוחז נוער, ובני

(.1960 והשגחה )טיפול נוער

ح



הבאים: במצבים נעשית הוועזה אל הפנ״ה

הוצויה. הטיפול לתכנית ביתם משמעותית התלבטות ק״מת כאשנ ٥

 נב- מעון כמו: "חוז״ם, או "יקוים" שיוותים להעניק האפשוות נשקלת כאשו ם

ועוז. יום פנימיית אשפוז, לאחו מועזונית הווים־ילדים, כזוכז תכליתי,

 מיז״ם לא שיוותים של בטיפולם הנמצאים ובהווים בילזים הטיפול כאשו כ=ו

 יום, מעון כוללים: אלה שיוותים שנקבעו. היעזים השגת לקואת מתקזם אינו

וסומכת. מכווים ילזי קבוצת ילזים, קבוצת הווים, קבוצת כזועזונית,

אימוץ. לובות בית׳, חוץ לטיזוו הוצאה נשקלת כאשו ם

משפטי. בתהלין שהוחל או חיוום צו הוצא כאשו ם
 נמצא והמקוה הילזים לסיכון חשש וק״ם גיוושין בהליכי נמצאים הווים כאשו ם

זין. לסזו׳ הסעז פקיז בטיפול

 אותה וכווכז חבות״ם לשיוותים המחלקה במסגות פועלת הטיפול תכנית ועדת

 חבוים בוועזה השו. יזי על מונה ואשו מיוחזת הכשוה עבו אשו סוציאלי עובז

 עובזים )פסיכולוגים, הילז של בעניינו המטפלים הולוונט״ם השיוותים נציגי

 או אזם כל ועוז(. פסיכולוגי-״עוצי שיוות עובז׳ ציבוו, נציגי ,אחיות, סוציאליים

 זאת יעשה הוועזה, בפני לזיון משפחה או ילז בהבאת צוון הוואה כזקצוע איש

 חבות״ם לשיוותים במחלקה המשפחה של הסוציאלי לעובז פנ״ה באמצעות
המשפחה. מגור׳ במקום

 זיוני לכל בזבו הנוגעים והילזים ההווים את להזמין היא ההוואה כ׳ לצ״ן, חשוב

זה. לענ״ן שנקבעו ס״גים על העונים מקוים למעט הוועזה,

 במיזה המחוזית, הוועזה בפני הוועזה החלטות על לעועו הזכות שמווה להווים

 בעניינים ומזובו במיזה המקומית העוו ועזת ובפני מהותיים, בעניינים והמזובו
פווצזוול״ם.

 בפגיעות לטיפול ישראלי מרכז - מיט״ל
בילדים מיניות

׳וושלים 4 חווצים יז וח'

 לבני וכן מיניות פגיעות שנפגעו נועו ובני לילזים טיפול המגישה ציבווית עמותה
ביוושלים. וק המוכז פעל כיום משפחותיהם.

וכן כושפחתית ובמסגות זוגית במסגות אינזיביזואלית, בכזסגות נעשה הטיפול
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 לעובדים וייעוץ מקצועית הכשרון הזוכה, תכניות גם מפעילה העמותה בסזנאות.

מתאימות. לכתובות אליה הפונים בהכוונת מס״עת וכן שונים, ממגזנים

חירום מרכז

 חשז לגביהם שק״ם לילזים או חויפים סיכון במצבי לילזים זמנית שהייה מסגות

 בנושא מיוחזת התמחות במוכז המקצוע לאנשי והזנחה. מהתעללות סובלים שהם
בילזים. והזנחה התעללות של

׳חיזות: משלוש מווכב החיוום מוכז

 במקלס השה״ה גבוה. בסיכון הנמצא לילז ואשונית הגנה לתת מטותו - מקלט
ימים. שבעה עז היא

 לפנימייה הילז להוצאת עז טיפולית ולהתערבות לאבחון מיועזת - אינטונית יתיזה

 לתקופה היא ביחיזה השה״ה מתאימות. טיפוליות המלצות עם לביתו חזותו עז או
חודשים. שלושה עז של

 מתן וכן ובהוויו בילז טיפול תכנית ולקביעת להתייעצות מיועזת - אקסטונית יתיזה

בקהילה. בוקצוע לאנשי "עוץ

ובאעבלין. אתא בקו״ת אביב, בתל שבע, בבאו בירושלים, מוכזים פועלים כיום

קלט משפחות

 מצבי בשל ימים 7ל- חיוום צו יזי על מביתם הוצאו אשו ילזים הקולטות משפחות

 המוכוות אובונה כמשפחות גם כלל בזק משמשות אלה משפחות חויפים. משבו
הוווחה. משוז לעובז׳

במשפחה *לימות ולמניטת לטיפול מרכזים,תחנות

 והמשפחה הפוט לוווחת השיוות הוווחה, משוז ידי על הוקמו אשו ׳חיזות

 מניעה, שיוות׳ לספק מנת על המקומיות, בושויות חבות״ם לשירותים והמחלקות

 ניתנים הסיוע שירותי במשפחה. אלימות בנושא מיזע וויכוז הזוכה "עוץ, טיפול,



 עצמם. לפוגעים וכן האלימות למעשי העזים משנ״ם לנפגעים הישיוים, לנפגעים

 המחלקות באמצעות הפנ״ה תמיכה. קבוצות באמצעות או פרטני באופן ניתן הטיפול

המקומיות. בושויות חבנת״ם לשיוותים

מינית תקיפה נפגפי,ות١ הסיופ מרכזי

 מינית תקיפה לנפגעי/ות ומעשי נפשי סיוע של "חוז״ם שינותים המגישים מנכזים

 קווי באמצעות - משבו בשעת וסיוע נאשונה עזנה מתן הכולל וילזים(, )מבוגוים
 לנשימ/נענות המיועזים "חוז״ם קווים וכן ביממה(, שעות 24 )פועלים טלפוניים חינום

 מבלי לפנות )ניתן מינית תקיפה נפגעי ונעוים לגבנים וחוזיות, זתיות נשים עוביות,

 הנפגעות וליווי סיוע בנושא', הכשרה שעברו מתנזבות מפעילים המוכזים להזזהות(.
 הסבנה חינון, תמיכה; וקבוצות איש׳ טיפול מתן המטפלים; והגורמים הושויות מול

הרחב. ולציבוו המקצוע לאנשי מקצועית והכשרה

 מוכז׳ ב״איגוז המאוגזים אילת ועז שמונה מקר״ת סיוע ארגוני 10 כ- פועלים בארץ

 והפצת ריכוז הציבורית, מוזעות חקיקה, המקזם מינית", תקיפה לנפגעות הסיוע

נוספות. ותכניות סיוע מרכזי הקמת והסברה, חינון מיזע,

)אל״י( הילד להגנת האגודה
Israel Association for Child Protection

64077 תל-אביב ,14 גביוול אבן רה׳

האגודה: מטרות
התעללות. נפגעי בילזים טיפול .1

בילזים. ההתעללות של החברתית בבעיה טיפול .2

ארצית כיי - פעייות אזור
 בילזים. ההתעללות לנושא בישראל החברתית המוזעות לחוסר כמענה הוקמה אל"׳

השלמת תון השונים, היבטיה על קטינים על בהגנה לטפל עצמה על קיבלה אל"׳



 בתחום, פעולות ו״זום חבותית והתועה גיסא, כ׳וחז בהם ותמיכה המזינה שיבות׳

גיסא. מאיזן

 המוכים הילזים לנושא החבותית המוזעות את העלתה אשו האגוזה היא אל"׳

הציבוו׳. היום סזו במוכז אותו והעמיזה ההתעללות ונפגעי

 קורבן בילז, הישיו בטיפול לעזוו המכוונות חזשות יוזמות פיתוח על שוקזת אל"׳

משפחתו. ובבני ההתעללות,

 זה יזע והנחלת בילזים הפגיעות בתחום ואמפיו׳ עיוני יזע בפיתוח משקיעה אל"׳

זה. בתחום העוסקים מקצוע לאנשי

 פגיעות מבוגוים: יזי על שנפגעו לילזים שיזות מעניקה אל"׳ - הטיפולי במישור

 והטיפול הילזים, איתוו כולל זה שיוות הזנחה. נפגעי וכן מיניות וגשיות, גופניות,

ובהוויהם. בהם

 בישואל בילזים הפגיעה לבע״ת כווזעות ליציות פועלת אל"׳ - החברתי במישור

 יזע ופיתוח ויכוז כן, וכמו בנושא חבותית ומדיניות חקיקה על השפעה זה: ובכלל
הנושא. על

 והשתלמויות הכשוה תכניות מק״כזת אל"׳ - המקצועית התמיכה במישור

סיכון. במצבי הנמצאים ילזים עם העובזים מקצוע באנשי ותמיכה ٧"עו הזוכה, מקצועית,

פעולה: תכניות
מתנזבים יזי על המאויש אוצי קו - מצוקה קו ם

1 - 800 - 223 - 966 מצוקה: קו

ידעת! זאת

אביב. בתל לילזים חיוום מוכז ם

בילזותם. בהם שהתעללו ומבוגוים הווים לילזים, תופיה שיחתי ם
הספו. בבתי הסבוה תכניות ם

והוווחה. החינון מתחומי מקצוע לאנשי השתלמויות □

ועוז. קיבוצים עובים, עולים, חוזים, כגון: מיוחזות, לאוכלוסיות התעובות תכניות ט

מוזעות. להגבות תכניות ט

מתמחה. ספו״ה ם

הילז. על ההגנה בתחום חבות׳ לשינו׳ שחלה ם

משפטי. ٧"עו ם

האגוזה. במשוז׳ לקבל ניתן משלימים פוטים
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הבריאות( )משרד הספר בהי ואחיות חלב טיפת שירות

 הניתן אוניבוסל׳ ממלכתי שיוות הוא הספו בתי ואחיות החלב טיפת תחנות שיוות

 טיפת תחנות באמצעות ניתן השינות בישנאל. והילז־ים התינוקות לכלל שוויוני באופן

הםפנ. ובבתי בגנים ,۴האו וחב׳ בכל הפזווות אזוויות חלב

 השיוות זמן. לאוון במשפחה שינויים זיהוי המאפשו זבו המשכי, אופי נושא הטיפול

 ניתן השיוות בהמשן, ולאימהותיהם. הליזה לאחו ולתינוקות הרות לנשים מיועז

 לתקופת ועז הגן תקופת זון מינקות החל לח״הם, הואשונות השנים בכל לילזים

הספו. בית
 זיהוי מאפשו המשפחות לביו החלב טיפות ביו הנוצוים המתמשכים הקשוי□

 לטיפות המגיעות המשפחות הילז. בח" ביותו המוקזם בשלב כבו קש״ם/בעיות

 המשפחתי התא אל מצטוף ואשון שילז מעת צעיוות משפחות כלל בזון הן החלב
 הילזים עם הקשו גם כן המשפחה. התוחבות תקופת אוון לכל ובהמשן, הבסיסי

הספו. ובבתי בגנים

פסיכולוגי״החפחחוחי לטיפול החחנה

חיפה ,7 לוקס סנט , המחוזית הבויאות לשכת הבויאות, משוז

 העיו את ומשותת 1969 בשנת הוקמה התפתחות׳ פסיכולוג׳ לטיפול התחנה

 אל זלית טבעון, קוית הכומל, טיות נשו-תל-חנן, )הקויות, וסביבותיה חיפה

ועוספיה(. כומל

 הילזים לאוכלוסיית התפתחותי-וגש׳ וטיפול אבחון איתוו, שיוות׳ מספקת התחנה

ולהוויהם. (6 גיל ועז )מליזה הון בגיל

הניתנים: השירותים
הווה-ילז. וביחסי בהתקשוות בקש״ם טיפול ם

אכילה. בקש" טיפול ם
התפתחותיים. בעיכובים טיפול ם

חינוכיות. למסגוות והתאמה הסתגלות בקש" טיפול ם

ומשמעת. התנהגות בקש" טיפול ם

שינה. בהפועות טיפול ם



סוגוים. על ושליסה מהרטבה גסילם בקש״ סיפול ٥
משבר. בשעת התערבויות ם

ואוסיזם. פסיכוטיות בהפרעות טיפול ם

 מקצועיים לגורמים הכשרה ותכניות הזרכה ,٢"עו התחנה מספקת כן כמו

 עובזים רופאים, אחיות, גננות, )מטפלות, היל, של הח״ם למוחב הקשווים

ועמיתים(. סוציאלים

הצוות: הרבב
 ובטיפול באבחון שנים רב וניסיון מומחיות בעלי מקצוע מאנשי מווכב התחנה צוות

 בעלי סוציאלים עובזים והתפתחותיים, קלינים פסיכולוגים וכולל: הון, בגיל בילזים

 פנה- וצוות באמנויות מופאה הציבור, בויאות אחיות התפתחותית, קלינית הכשוה

 וופא וכן הילנ של בפסיכיאטו״ה מומחה רופא של "עוץ ניתן הצורן במקוה רפואי.

התפתחותית. בפזיאטר״ה מומחה

 והתפתחותית, קלינית בפסיכולוגיה ולהתמחות להכשרה מוכר מוסז מהווה התחנה

שונים. תנפיה ובתחומי סוציאלית בעבוזה וכן

הטיפולית: והחשיבה הארגונית התפיסה עיקרי
 כבר הילז של והתפתחותיות רגשיות בבעיות המוקנם והטיפול האיתור חשיבות ٥

הבן. בגיל

ונגיש. זמין מקיף, שירות קיום חשיבות □

 בשיחת פסיכולוגי לטיפול בפנייה הכרוכה הסטיגמה עם ההתמוזדות חשיבות ם
מהנוומה. חויגה עם המזוהה

 לקיזום לתוום עשו״ם ואשו בקהילה הקיימים המשאבים איגום חשיבות ט

הון. בגיל בילזים וטיפול אבחון איתוו, של המטוות

הארגוני: המבנה
 ליחיזות חלוקה ק״מת הקהילה. בתון מופאת׳ יפול1כ מתן על מבוסם השירות

 המחוזית. הבריאות בלשכת השוכנת האם יחיזת אל הקשורות קהילתיות-אזוריות

התחנה: של הראשי במשוז לקבל ניתן משלים מיזע

04-8619795 פקס: ,04-8619726 טל:

281



וינועו ייידים הגנה מוכז

ירושלים יובל, קוית 6 צ׳ילה וח'

 ובני-נועו ילזים של ואשונית ולהתעובות לחקיוה לאבחון, שיוות הוא ההגנה מוכז

 יוזמת פוי הוא המוכז מתמשכת. מהזנחה שסבלו או ונפשית פיסית מינית, שנפגעו

 ׳שואל, משטות - פנים לביטחון המשוז הוווחה, משוז לו: ושותפים ״אשלים״

 עין־כום. "הזסה" חולים ובית ׳וושלים עיו״ת הבריאות, משוז המשפטים, משוד

בפויסה נוספים מוכזים שמונה מתוכננים זה ואשון מוכז בעקבות

המרבז: מטרות
 בהליו הזנחה, או התעללות נפגעי ילזים של ואשונית והתעובות חקיוה אבחון, ו.

משפחתו. ולבני לנפגע האפשו, ככל נוחים, בתנאים מועז, וקצו מיז׳

 נועו ובני ילזים לגבי החלטות קבלת לצורן הנדרשים ההליכים וקיצוו "עול .2
הוזנחו. או שנפגעו

 בתהלין חלק שלוקחים המקצוע אנשי כל אחת גג קוות תחת פועלים ההגנה במוכז
 ילזים, חוקות המקומית, הושות של סוציאלי עובז סעד, פקיזות והאבחון: החקיוה

ופוקליט. אחות, רופא, ישראל, משטות של )חוקו( נועו עובז

 שכלל ומווכב מסובן הלין לעבוו כלל בזון נאלץ התעללות, סוז שחשף ילז כה, עז

 חוקו משטוה, הסעז, פקיז הספו, בית כמו: למשנהו, אחז משיוות היטלטלות

 רב, זמן און זה תהלין ועוז. המקומיים הוווחה בשיוות׳ סוציאלי עובז וופא, ילזים,

ובות. פעמים הטואומה את ולחוות לחזוו נאלץ הילז כן, ותון

 תהליכים וקיצוו מיזית התעובות המאפשו אמבולטוו׳ שיוות הוא ההגנה מוכז

 זאת ימים, כשבוע "עוכו והחקיוה האבחון תהלין כלל, בזון ביותו. משמעות׳ באופן
 המיועזים הצפ״ה אמצעי בשל וכן במוכז הפועל מקצוע׳ הוב הצוות נגישות בזכות

 הצוות לאנשי והמאפשוים סגוו( במעגל וטלוויזיה חז-כיוונית )מואה הילד לחקיות

סיפווו. פוט׳ על ושוב שוב לחזוו הצוון מהילז נחסן כן בחקיוה. לצפות

 משפחותיהם לבני וכן שנים 18 להם מלאו שטום נועו ולבני לילזים מיועז המוכז

והסביבה. ׳וושלים מאזוו הפוגעים( )שאינם
להזזהות. צוון בלי אחת התייעצות לפגישת להגיע אפשוות קיימת

(.02-6415342) טלפוני תיאום באמצאות היא המוכז אל הפנייה

.16.30-8.30 השעות ביו א-ה ביכוים פועל המוכז



רפואה מינהי וחוזרי י٢הבז ٠7המנה חוזרי
 במשפחה ארימוח נפגפי קטינים בנושא:

והזנחה מיני ניצור

מרכזח טברה

הנוהל הוראות החוזר פרטי

בנפגעי לטיפול קבועה ועדה פינוי חובת קובע 20/90 פס' פנכ״ל חוזר

ולשכות הכלליים החולים בבתי אליפות בנושא: 28.8.90 פיום

ועובו־ת אחות וופא, תכלול אשר הבריאות אליפות בנפגעי "טיפול

עם והטיפול הביווו זוכי את קובע סוציאלית. פיני ניצול בפשפחה,

קויאה - החולים בבתי החשז: התעוררות וחסרי קטינים של והזנחה

לפשטרה, או הטען לפקיז זיווה כונן, לעו״ס

24 עז הגנתי אשפוז והנישום, התיעוז זוכי

ישע".

בריאות פקוזת פ׳ על ההוזעה חובת שעות, 2/94 פנכ״ל בחוזר )עוזכן

לפשרז פנוכז חוזש׳ זיווח השחרור, זוכי העם, 21.1.94 פיום

הבריאות. 25/03 פס' פנכ״ל חוזר

ההוזעה חובת - הקהילתיים בשירותים 19.11.03 פיום

טיפול פתן ההוזעה, ואופן העונשין חוק פ׳ על 26/03 פס' פנכ"ל וחוזז

 הפשטרה, או הסעז פקיז עם בתיאום ראשוני

 האזורית הוועזה לפרכז והריווח הרישום זנכי
הבריאות. ולפשרז

(19.11.03 פיום

לפגיעה חשז על להוזעה פעוזכן טופס כולל 3/94 פס' פנכ״ל חוזר

הוועזה לפרכז פקרה בכל להעביר שיש בקטין בנושא: 21.1.94 פיום

נתונים ריכוז וטופס אליפות לנושא הקבועה לפגיעה חשז על "הוזעה

הארצית הוועזה ליו״ר להעביר שיש חוזש׳ או ישע בחסר בקטין,

בנושא. הארצי הנתונים פאגר - אליפות לנושא בפשפחה". אליפות
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המהל הוראות החוזר פרטי

 או ז 0 לפקיד הזיווח חובת את קובע

 או להתעללות חשד של מקוה בכל למשטוה

 עליו. האחדא׳ על-יז׳ ישע חסו או בקטין הזנחה

 אלימות לנושא קבועה ועזה מינוי חובת מגזיו

 הבויאות משת ונפות במחוזות במשפחה

 )חוזו הבויאות משוז מנכ״ל להנחיות בהתאם

(.28.8.90 מיום 20/90 מס'

 בויאות שיוות׳ ואש חוזו

615/96 מס׳ הציבוו

 בנושא: 4.2.96 מיום
 בנפגעי לטיפול "תזוין

 ניצול במשפחה, אלימות

 קטינים של והזנחה מיני

 בשיוות׳ ישע וחסוי
הקהילתיים". הבויאות

 ואשונית בזיקה לביצוע מהיו הלין קובע

 וופא בזיקת או ואשונית בזיקה מיון, )בזיקת

 בבויאות טיפול למסגות פנ״ה בכל מומחה(

 נפשית, להתעללות חשז מועלה בה הנפש

 הקטין את לקבל יש בקטין. מינית או גופנית

 ימי 3מ- ׳אוחו לא מוסמן מטפל על-יזי לבזיקה

 זוכי את מגזיו הנוהל הפנ״ה. לאחו עבוזה

אלה. במקוים והזיווח ה״שום

 בויאות שיוות׳ ואש חוזו

 מיום 71/002 מם' הנפש

 "בזיקה בנושא: 1.12.02

 נפגעי קטינים של נפשית

 גופנית נפשית, התעללות

מינית". או

 מסקנות המציג הופואה מעיתון מאמו מצוף

 משוז מנכ״ל על-יז׳ מונתה אשו בזיקה ועזת
 קטין וזיהוי באיתוו כשל לבזיקת הבויאות

 את מציג המאמו במשפחה. התעללות נפגע

הוועזה. המלצות ואת האיוועים השתלשלות

 מם' הופואה מינהל חוזו

 16.12.02 מיום 62/2002

 נפגעי "קטינים בנושא:
התעללות".

 וופא׳ לציבוו והנוהל החוק הוואות את מציג
ונועו. בילזים המטפל השיניים

מס' השן בויאות נוהל

 בנושא: 1.2.03 מיום 4.1
 על וזיווה זיהוי איתוו "זוכי

אלימות". נפגעי קטינים
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הנוהל הוראוח החוזר פרעי

 חשד מתעורר בו מקוח בכל חובה מגזיו

 המשפחה בתון בקטין פגיעה של לאפשוות

 בבתי למיון/אשפוז פניות של היסטוויה לבזוק

באזוו. אחוים חולים

 הצוות ליזיעת והעבותו המיזע לויכוז האחריות

 על היא המבזלת האבחנה ביצוע לצוון המטפל

 לטפל הנקוא בית-החולים של הסוציאלי העובז

במקוה.

 20/03 מס' מנכ"ל חוזו

 בנושא: 23.9.03 מיום

 בין מיזע "העבות

 לאיתוו ופוא״ם מוסוות

 נפגעי קטינים וזיהוי

במשפחה". אלימות

 והטיפול הבזיקה זוכי את במפווט מגזיו

 מובאים או המגיעים מינית תקיפה בנפגעי/ות

 מיום ימים שבעה עז ופוא׳ טיפול לקבלת

הפגיעה.

 תחומיים וב מוכזים של הקמה קובע החוזו

 ׳וכוו אשו חולים בתי במטגות לנושא כזומחים
 ציון(. בני ובי״ח וולפםון בי״ח )כיום זה לענ״ן

 הנם אלה מוכזים במסגות והטיפול הבזיקה

 הופואית- הבזיקה את וכוללים וב-תחומ״ם
 המונע, והסיעוז׳ הופוא׳ הטיפול משפטית,

הפטיכו־טוציאל׳. והטיפול
 הבזיקה פווטוקול את מגזיו נספחיו על הנוהל

 לזוישות ומת״חם השונים בתחוכוים והטיפול

קטינים. לנפגעים הקשוו בכל החוק
 פווטוקול ל״שם כוחויבים החולים בתי כלל

 לא או ניתן לא בהם במצבים הניתן ככל זה
 ה״עוז״ם למוכזים הנפגע/ת את להעביו וצו׳

לנושא.

 24/03 מס' כזנכ״ל חוזו

 בנושא: 9ו. 1.03 מיום

 תקיפה בנפגעי/ות "טיפול

מינית".
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הנוהל הוראותהחוזר פרטי

 25/03 מם' מנכ״ל חוזר

 בנושא: 19.11.03 מיום

 וטיפול זיהוי "איתוו

 התעללות נפגעי בקטינים

והזנחה".

 נפגעי קטינים של האיתוו תכי את מגזיו

 תהלין ובקהילה; באשפוז והזנחה התעללות

 לפגיעה החשז התעוווות עם והטיפול הביווו

 המיזע והעבות הזיווח זוכי קביעת בקטין;

 בחוק; כתוש לכושטוה או הסעז לפקיז

 לצוון הואיות ותיעוז הוישום זוכי קביעת

 והכועקב ההפניה זוכי המשפטי, ההלין מיצוי

 בנוסף, טיפול. להמשן שהופנו קטינים אחו

 למטפלים שוטפת הכשוה חובת קובע הנוהל

 ומקצועות הסיעוז הופואה, במקצועות בילזים

הבויאות.

 הקליניים הסימנים את מפוט החוזו

 שוטף באופן לבזוק שיש וההתנהגות״ם

 לעובז לקווא יש החשו: התעוווות עם ושגות׳

 את וליזע בבית-החולים כונן בויאות׳ סוציאלי

 ביצוע בקהילה, האלימות ועזת מוכזת העו״ם

 האבחנה לצוון נוספות ובזיקות גופנית בזיקה

 באזוו, חולים מבתי מיזע איסוף המבזלת,

 הגנה. לצוון בבית-החולים הנפגע השה״ת

 מיזע והעבות הזיווח זוכי את מבהיו החוזו

 מצבים באלו מגזיו למשטוה, או הסעז לפקיז

 התיעוז. אופן לגבי ומנחה למשטוה לזווח וצו׳

 גוומי "זוע חובת כזבית-החולים השחווו בעת

 טיפת קופ״ח, בקהילה; הולוונט״ם הבויאות

 לנושא הממונה הסוציאלית והעובזת חלב

החולים. בקופת

2BG



הנוהל* הוראות החוזר פרטי

 האלימות לנושא קבועה ועזה מינוי חובת קובע

 ועובז/ת אחות וופא, הכוללת: במשפחה

 הכלליים, החולים מבתי אחו בכל סוציאלי/ת

 מחוזות והנפתיות, המחוזיות הבויאות לשכות

 ובמרפאות החולים בבתי החולים, קופות

 תת תפעל הוועזה במסגרת הנפש. לבריאות

 נפגעי בקטינים הטיפול לנושא מקצועית ועזה

במשפחה. אליכחת

 הנאות הטיפול להבטחת אחראית הוועזה

 שיתוף הסזות הזיווח, חובת בנפגעים/ות,

 בקהילה, המטפלים הגורמים עם הפעולה

 הצוותים להכשרת הזוכה תכניות הפעלת

 ואיתור זיהוי למניעה, תכניות פיתוח המטפלים,

 ריכוז איכות, להבטחת כלים הפעלת מוקזם,

 של הארצי המיזע למאגר וזיווחם חוזש׳ נתונים

הבריאות. משוז

 יכנס לפחות, לשנה, אחת כ׳ קובע הנוהל

 לנושא הקבועה הוועזה מרכז הסוציאלי העובו

 מרכזי את המחוזית הבריאות בלשכת האלימות

 באזורו הבריאות שירותי של האלימות ועזות

 בוא״ה בתופעה והטיפול ההבנה לקיזום

אזורית.

 26/03 מם׳ מנכ״ל חוזר

 בנושא: 19.11.03 מיום:

 קבועות ועזות "מינוי

 במשפחה, אלימות לנושא

 של והזנחה מיני ניצול

ישע". וחסוי קטינים

הבריאות משרד באתו מפורסמים הרפואה מינהל וחוזו׳ הכללי המנהל חוזרי
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"Identifying Children 
who are Suffering from Abuse or Neglect"
A guide for Community Health Professionals

Child victims of abuse and neglect have become serious phenomena in Israel, affecting 

every stratum of society, irrespective of cultural background, nationality, social status, 

education or parental income. Thousands of young children and teenagers are scarred 

physically and emotionally and are suffering from deep psychological and health problems 

that severely inlribit their normal development. Sadly, only a very small percentage of such 

children are identified and reported to the authorities as the law requires. Consequently, 

very few children and families receive the professional help that is available.

This dire situation has led to the idea of creating an “identification kit” designed for 

doctors, nurses, social workers and other community health staff who are in daily contact 

with such children.

The aims of the kit
1. To make community health professionals aware of the incidence and consequences 

of child abuse.

2. To emphasize the moral necessity of identifying children who are suffering abuse at home.

3. To clarify the legal obligation of professionals to report cases of child abuse.

4. To provide practical tools for community health professionals to identify children at risk.

Why is it so important for community health workers to become aware 
of this issue?
1. Because abuse often manifests itself in the child both physically and emotionally 

with serious ramifications for the child's future.

2. Because liealtli professionals are in daily contact witlr children in clinics, well baby 

clinics and community health centers.

3. Because the health professionals monitor children's development over a long period 

of time, and thus have the ability to identify abnormal belravior or other signs of 

abuse and to keep track of them. Many children may even share their distress with a
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health-care professional. A sympathetic approach can sometimes encourage a child 

or youngster to divulge the traumas they have experienced.

4. For many of the children, health professionals symbolize help and rescue: who does 

a child turn to in times of pain if not doctors, nurses and social workers?

5. Because in the long run. the health professionals are the people children and parents 

visit when they're sick, or in pain. The liealth professionals develop a personal 

relationship with them over a long period of time, enabling them to feel more relaxed 

and even allowing them to expect assistance in times of crisis.

In Israel today there are approximately 330,000 children who have been identified as being 

“at risk". Of these, over 30,000 are known to have actually suffered abuse. Thousands 

more are suffering and it is imperative to find ways to identify them as quickly as possible.

Hurting and abusing a child leads to immediate and long-term dysfunction, both physical 

and emotional. Identifying and examining children at the earliest possible stage is not only 

essential for the child's protection but also a cost-effective method of reducing medical 

and psychological treatment required in later life. In effect, doctors and nurses meet all 

of these children, both those identified and those “suffering in silence". With every child 

who comes for treatment, identification is largely dependent on the health professional's 

knowledge and ability to identify the signs of abuse and neglect.

The proposed kit will emphasize the health professional's sensitivity in observing unusual 

behavior, her ability to listen and his readiness to become involved and determination 

to do all in their power (as far as professional etlrics permit and to the extent that the 

law requires reporting every reasonable suspicion of abuse) to save children from 

experiencing further trauma. Identifying the signs of abuse will undoubtedly aid doctors 

and nurses in identifying such children and literally saving their lives. It is much easier to 

report incidents of abuse and neglect when the professional in question is familiar with the 

reporting procedure, the treatment services that are available and inter-organizational and 

communal relationships. This in turn increases the chances of successful intervention. 

٢he kit is a vital tool in this process because it encompasses all of these elements.



The contents of the kit
1. A detailed manual.

2. A user-friendly CD.

3. A modular training program.

1. The Manual

The manual is divided into three sections:

a. The first section consists of five chapters: a general introduction to the issue of 

child abuse, with descriptions of its different expressions: physical, emotional 

and sexual: and a chapter on neglect. These chapters provide extensive 

information on identifying the signs and distress signals displayed by children 

abused in each of the above-mentioned categories.

b. The second section deals with practical responses in four chapters: 

assessment, consultation, intervention techniques, and the legal obligation to 

report occurrences.

c. The third section consists of various appendices, including: a summary of the 

main laws dealing with children at risk: the range of existing services for child 

protection and other relevant professional agencies, and general guidelines 

issued by the Ministry of Healtlr.

2. The CD

The CD deals with practical responses available to health professionals: how to 

approach the problem; how to reduce or prevent abuse and the variety of strategies 

to be adopted in treating a clrild abuse victim. The CD includes:

 A visual presentation of different signs of abuse, which allows for quick and ם

early identification.

٥ Information and direction for identifying children suffering from abuse.

o Information and guidance in practical methods for preventing further occur- 

rences of abuse once the child has been identified.

□ Cross-references with the manual for those wishing to enricli their understand- 

ing of the subject.
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3. The Training Program

ihis section includes a manual, which presents modular training programs for 

professional teams involved in the prevention of child abuse. Detailed suggestions 

are offered for teaching methodology, didactic methods and means of imparting 

information, as well as references to relevant academic material. In addition there is 

a guide to using the CD in training programs.

Much attention has been given to ensuring the accessibility of all three parts of 

the kit. It has been written concisely in order to serve as an easy, practical tool 

in identifying children at risk. We hope that this initiative will be effective and the 

professional community will learn to use it in furthering their work to treat and assist 

children who are at risk of and have experienced abuse and ne
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 שונים. סיכון במצבי ילרים 350,0٥0ל־ מעל כיום ח״ם בישראל

 מצד רווקא והזנחה התעללות לפגיעות, חשופים מהם גזול חלק

 לשלומם לזאוג והאמורים הקרובה בסביבתם הח״ם אנשים

ולרווחתם.

 האוכלוסייה. שכבות בכל המצויה קשה, חברתית תופעה זוהי

 ובני ילזים של בנפשותיהם עמוקות צלקות משאירות תוצאותיה

 בעתיז. והתפתחותם בריאותם על חמורות השלכות לה ויש נוער

 או מהתעללות הסובלים והילזים מהמשפחות קטן אחוז רק בפועל,

החוק. על־פי כנזרש לרשויות, ומדווחים מאותרים מהזנחה

 והיסטורי עיוני רקע הראשון בחלקו מביא השתיקה" את "לדבר

 נפשית, פיזית, השונות: לצורותיה בילזים ההתעללות תופעת על

 בסימני מבחינים כיצז ללמוז ניתן בהמשן, והזנחה. מינית

 פונים מ׳ ואל ילזים של מצוקה איתות׳ מפענחים אין התעללות,

הזיווח. חובת ולמימוש להתערבות להתייעצות, לאבחון,

 אחרים ומטפלים סוציאליים עובדים אחיות, לרופאים, מיועז הספר

 העובר מקצוע איש כל לענ״ן ועשוי בקהילה, הבריאות במערכות

ילרים. עם

 תכניות בפיתוח עוסק בכיו, סוציאלי עובר - גולרשט״ן שמואל

 ילדים "איתור בתכנית באשלים, כפרו״קטור ומשמש חברתיות

 להדרכת רבות וחוברות ספרים שבעה כה ער פרסם בסיכון".

הרווחה. בשירות׳ עוברים
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