
 

  

 זהוי ואיתור פגיעה מינית בקרב בני נוער

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

אוכלוסיה זו נוטה להסתיר את . בשיעור לא מבוטל פגיעה וניצול מיניהכוללת , אישית-אלימות ביןבני נוער חשופים ל
יש אתגר למערכות  ,על כן  .חשש מסטיגמטיזציה או הבנה לא בשלה של המצב ,בושה, עקב פחד מהפוגע בר הפגיעהד

מערכות הייעוץ והטיפול לחבור לאיתור וטיפול , הרפואה, המקיפות את המתבגרים וביניהן מערכת החינוך
   .באוכלוסיה זו

  –בשכבת גיל זו שעלולים לפגוע  מינית בין מספר מצבים של ניצול ופגיעה אנו מבחינים

שומר על כך  ת/כשהנפגע, משך תקופה ארוכהיפגיעה שנוטה לה. (גילוי עריות)חה יעה מינית בתוך המשפפג .1
 .ומהשלכות חשיפת הפגיעה על המשפחה ת/פוגעבסוד עקב פחד מה

תואם דרך רשת חברתית או אתר הכרויות שמפגש כדוגמת , (date rape) או אונס במסגרת בילוי י זר"אונס ע .2
 .אונסהכרות המסתיימת בהמפתה את הקורבן ל

 .לא מאפשר התנגדות למעשהה ו/הפוגע בשיפוט של הנער, (סם או אלכוהול)אונס על רקע של שימוש בחומר  .3

ה דרך המחשב או הטלפון הנייד /צילום חושפני של הנער) ריאסלולשימוש באינטרנט וטלפון  דרךמיני ניצול  .4
 .ת/הפחדה והשפלה של הנפגע, אלמנט של סחיטההמלווה פעמים רבות ב, (והפצת התמונה דרך האינטרנט

 או , בני זוגריבוי  הכוללים, מין מזדמנים הכוונה לקשר מיני של יחסי -מסתכנת / התנהגות מינית לא מובחנת .5
-כדוגמת נערה המנוצלת על, קשר מיני שלא בתוך מערכת יחסים משמעותית או, הגנהאמצעי ללא ן יחסי מי

. זו מתגלה במקרה או דרך חברהלניצול בזמן הפגיעה ו הנערה לא תמיד מודעת .גילה בניקבוצת נערים  ידי
 .מבינה הנערה שנוצלה, רק בדיעבד ולאחר חשיפת דבר הפגיעה ,בדרך כלל

בדרך כלל מדובר במעשים  .אלימות מיניתנורמות של התנהגות עם פגיעה מינית במוסדות החינוך עקב  .6
 .שמעמדם חלש( נערים ונערות)אל מול בני כיתתם מגונים נשנים של חברת בני נוער חזקה 

 השלכות הפגיעה המינית

ניתן להבחין  ,לעיתים קרובות ,אולם. חלק מבני הנוער הנפגעים לא יראו סימני מצוקה ויסתירו את דבר הפגיעה
ים ונטיות חוסר אונ, דימוי עצמי נמוך, מתבגרים שיפגינו תסמיני דיכאון נםיש ;גיל זה המאפיינותות תגובמספר ב

 ה הינהדרך נוספת של תגוב. ימעטו בפעילות חברתית ולא יגלו עניין בסובב אותם, הם יתכנסו בתוך עצמם. אובדניות
כל אלה מעמידים , והתנהגות מינית חריגה שימוש בסמים, בריחה מהבית, ותומרדנ התנהגות מתנגדת ,דרך כעס

קשיי קשב ואי שקט על רקע , חוסר פניות ללמידה, עוד נצפית ירידה בתפקוד הלימודי .אותם בסיכון לפגיעה חוזרת
וריבוי ( מחלות חום חוזרות ועוד, כאבי בטן ללא ממצא רפואי)בוי תסמינים רפואיים שונים יר, המצוקה הרגשית

 . עדרויות מבית ספריה



 

  

ויספרו על המצוקה  לה ברצון עם הבודקנוער ישתפו פעוה הרי שחלק מבני ,ידי גורם מוסמך-על בדיקהאשר לב
 .טיפוליחשדניים כלפי כל גורם ממסדי או ואחרים יכולים להיות מרירים . והקושי שהם חווים

 המלצות

 :בהתאם לדרכים הבאות, לעיל ס לגורמי הסיכון המצביים שתוארוהזיהוי והאיתור של בני הנוער צריך להתייח

בדידות או דחייה , בני נוער עם דימוי עצמי פגוע –פגע יהוי מטרים של בני נוער הנמצאים בסיכון להיז .1
מתן . ובני נוער עם יכולות נמוכות להבנה והתמודדות עם מצבים מורכבים ות תמיכההעדר מערכ, חברתית

כישורי חיים ודרכי התמודדות במצבי לימוד הכוללות , לחוסן ומוגנות ה זו כולל תוכניותיוכלוסימענה לא
יועצות ופסיכולוגיות המזהים  ,מדריכים ,מורים)ס "י צוות בי"עשות עייכול לה יהוהזי. חברתיים מורכבים

 (.את התלמידים הפגיעים יותר

יש  ,על כן .הפוגשים בני נוער במצוקה רפואי והטיפוליעל ידי אנשי המקצוע ה הוי התסמינים הקלינייםיז .2
 .אפשר נגישות לחשיפת דבר הפגיעהכדי שיוכלו לזהות סימני מצוקה ול םחשיבות בהכשרת צוותים רפואיי

הסברה מונעת , מיניות תקינה ונורמטיבית, בנושאים של תקשורת בריאה ולהורים תוכניות חינוך לבני נוער .3
הדרכה נמצא שתוכניות  .לצד נושאים חברתיים כדוגמת אלימות וסטיגמטיזציה לשימוש בסם ואלכוהול

שי המקצוע לשתף את חבריהם ואת אנ פגעוני נוער שנשמעודד ב מאפשרות מרחב שיח בנושא פגיעה מינית
 .בפגיעה שהם עברו ולפנות לקבלת סיוע

כדוגמת פנימיות ומסגרות )הקצאת משאבים לצוותים המטפלים באוכלוסיות של נוער עם צרכים מיוחדים  .4
 יה זו מגלה פגיעותיאוכלוס. המהווים אוכלוסיה בסיכון לפגיעה מינית והתעללות, (החינוך המיוחד

 .רגשית והבנה חברתית לוקה ועל כן זקוקה הן לתוכניות חינוך מותאמות והן לפיקוח והגנה, קוגניטיבית

. חלקם עלולים להיות קרקע לניצול ופגיעה, גיל ההתבגרות מביא עימו צורך בנפרדות ובדיקה של עולמות חדשים
הנפגעים  אבחוןלצד ר הנמצאים בסיכון הערכות נכונה של מוסדות החינוך והטיפול תוכל לאפשר מוגנות לבני נוע

 .כדי לאפשר טיפול והמשך התפתחות תקינה

 

 

 


