
 

  

 טיפול נפשי לקטינים נפגעי תקיפה מינית

 3102 יוני, הילד לזכויות המיוחדת בוועדה דיון לקראת - בישראל הרפואית ההסתדרות עמדת

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בהסתדרות הרפואית בישראל מברך על הדיון החשוב בנושא 
. ניצול והתעללות גדל עם השניםשיעור הדיווח על ילדים הנחשפים ל, אכן. טיפול נפשי לקטינים נפגעי תקיפה מינית

, גופנית אלימות, הזנחהם נחשף שיעור לא מבוטל של ילדים גם לסוגי פגיעה נוספים וביניה, מינית התעללותלצד 
 .קוגניטיביות וגופניות, התנהגותיות, מדובר בילדים הנמצאים בקבוצת סיכון לפתח בעיות רגשיות .רגשיתפגיעה ו

התנהגות ברת סיכון ונטייה אובדנית בקרב ילדים , חרדה, כאוןיעבודות שונות שפורסמו בתחום תיארו תסמינים של ד
חבריהם ויתויגו חלק מילדים אלה יפתחו התנהגות מינית הפוגעת ב .ך ועד בגרותמגיל ר, ומתבגרים נפגעי התעללות

 .לצד פגיעה בילדים נוספים, מצב המשליך הן על המשך התפתחותם, "ילדים פוגעים"כ

 בר הפגיעההסטיגמטיזציה הקיימת בחברה סביב פגיעה מינית לצד הקושי של משפחות להתמודד עם חשיפת ד
לאחר . לכך שילדים נוטים שלא לשתף ולספר על הפגיעה שהם עוברים ולשמור זאת בסודעומדים ברקע , בילדם

 הן עם ההשלכות הרגשיות של הטראומה לצד התמודדות עם עוברים הילד ומשפחתו התמודדות, היוודע דבר פגיעה
במחקר  נמצא .מדובר בתקופת דחק מתמשך של הילד הנפגע ושל משפחתו. הנגזר מכך משפטיהחוקי וההליך ה

זעור השלכות ה קריטית להמשך התפתחות תקינה ומהינ( קרי משפחה וחברים)שתגובת הסביבה הקרובה של הילד 
 .הפגיעה שחווה

טיפול המותאם לשלב ההתפתחותי של הילד ורגיש לצרכי הילד י רואה חשיבות עליונה ל"הר, לעיללאור המתואר 
עם . מאפשרים טיפול לילדים שעברו פגיעה מיניתבשנים האחרונות נפתחו מרכזים טיפוליים ברחבי הארץ ה .והוריו

או נאלצות להמתין בשל עיכוב הנובע מהצורך בחקירת , עדיין חלק לא מבוטל מהמשפחות לא פונות לטיפול, זאת
 .ילדים

להפנות את  אנו מבקשים, חעם המצב בשט י"גר בהרבתישראלי לפסיכיאטריה של הילד והממתוך היכרות האיגוד ה
 : תידי הכנס-על או שינוי פיקוח, פר נקודות הדורשות התייחסותתשומת לב חברי הוועדה והעומדת בראשה למס

עם אפשרות , מפגשים 51 מאושר טיפול הכוללכיום  – מספר הטיפולים בחינם שמקבל הילד מהמדינה .1
שהטיפול בילד כולל גם מפגשי  ןמכיוו. של ועדה המוסמכת לכך שורבכפוף לאיטיפולים  51עוד  להוסיף

חלק לא מבוטל של . לילד הנפגע ומשפחתוטיפולים של  פר רב יותרמסיש צורך לאפשר , הדרכה להוריו
, למעשה .אינה משגת להגיע לטיפול פרטי ןשידל במשפחות הנמצאות במצוקה כלכלית והילדים שנפגעו גד

י קוראת להגדיל את מספר הטיפולים בחינם באופן "הר, על כן .מול שוקת שבורה משפחות אלה עומדות
 . משמעותי

, הרחיב את המסגרת הטיפולית הניתנת על ידי המדינה בחינםקוראים ל ואנ - הטיפולית הרחבת המסגרת .2
ילדים הנחשפים לאלימות גופנית מפתחים השלכות  .גופנית וניצול מתמשך ילדים שעברו התעללותגם ל

לעיתים קרובות האלימות הופכת , עם פגיעה בדימוי העצמי ומעבר לכך, נפשיות חמורות בהמשך התפתחותם
מתן מענה טיפולי להורים ולילדים הינו חיוני מעבר . בתקשורת בינאישית אל מול הזולת והחברהלהיות חלק 



 

  

דרכי וויסות של , וזאת כדי ללמד דרכי התמודדות אל מול תסכול, להפסיק את האלימות חובה החוקיתל
 .רגשות והתנהגות וניתובם לתקשורת סובלנית ומכבדת

ה והניצול של ילדים מתרחשת במסגרת קשר עם אדם המוכר לילד ומנצלו מרבית הפגיע – התעללותת מניע .3
אשר  תוכניות מוגנות לילדים ומתבגריםאנו קוראים ליצור  ,על כן. לצרכיו או שולט בו דרך הפחדה ואיום

דרכים להתנגד לנוכח ניצול , מגע בטוח, ושוויונייוכלו לתת לילדים כלים ומודעות לקשר בינאישי בריא 
תוכניות . בדרך זו ניתן יהיה לקצר ואף למנוע מצבי ניצול ופגיעה. דדותודרכים לקבל ייעוץ ועזרה בהתמו

אוטיזם , כדוגמת פיגור שכלי)חדים ות נדרשות כדי לתת מענה לאוכלוסיות של ילדים עם צרכים מיוידייעו
 .החשופות במיוחד לניצול( ונכויות

 קבוצתלהכשיר  חיוני צורך יש - לטיפול בקטינים נפגעי תקיפה מיניתשל הילד  פסיכיאטרים הכשרת .4
פסיכיאטר  יימצא גדולה לבריאות הנפש מרפאהאו  ל מחוזכך שבכ, תים של הילד בפריסה ארציפסיכיאטר

בילד  יוהטיפול בחוניהאידע מעבר ל. ה מיניתלרבות פגיע ,טיפול בילדים נפגעי התעללותהאת תחום שירכז 
, גורמי הרווחה, המשפחה)את הילד  המקיפים עם כל המעגלים עבודה מקבילה ומתואמתנדרשת  ,הנפגע

עזר ישונות לה תמדיסציפלינובדרך זו תגדל הנגישות של הקהל ואנשי המקצוע  .(יתהחוק והמערכת החינוכ
 .במומחיות זו בתחום בריאות הנפש

 

כיום נוצר נוהג לפיו לא מתחילים טיפול נפשי של ילד  – י חוקר ילדים"ביצוע חקירה עעד  עיכוב הטיפול בילד .5
חקירה מעין זו לעיתים מתעכבת זמן רב בשל . ילדים ידי חוקר-חקר עלנפגע תקיפה מינית לפני שהילד נ

את התהליך המשפטי על פני טובת הילד וזכותו לקבל טיפול בשלב  בכרממצב זה . המחסור בחוקרי ילדים
 לשנות נוהג זה כך שניתן יהיה להתחיל טיפול םאנו קוראי, לפיכך. שלאחר הפגיעה )!(הקריטיהראשוני ו

 .וליווי של הילד ומשפחתו כבר מייד לאחר חשיפת דבר הפגיעה
 
 

על הרשויות כולן לראות . ועדה המיוחדת לזכויות הילדידי הו-י רואה חשיבות רבה בקידום הנושאים שלעיל על"הר
, ולהשקיע משאבים רבים יותר על מנת לספק טיפול נפשי ראוי לילדים החווים פגיעה מינית את טובת הילד

 .התעללות או ניצול
 
 


