"טוב שסיפרת"  -נקודות מרכזיות לפרק  :8פגיעה בילדים/ות בתוך המשפחה
מה מאפיין פגיעה בילדים.ות בתוך המשפחה?
-

-

-

-

אחוז גבוה מהפגיעות בילדים מתרחשות במעגל המשפחתי הקרוב  -בשנת  ,2020כ30%
מהפגיעות המיניות בילדים עד גיל  12היו ע"י הורים או אחים .במקרים של פגיעה פיזית,
רגשית והזנחה ,רוב גדול של הפגיעות מתרחשות דווקא בתוך המשפחה.
פגיעה בתוך המשפחה -ע"י הורים ,אחים ,סבים  ,דודים  -היא פגיעה קשה ומורכבת יותר,
בעיקר כי לכל הגורמים יש מוטיבציה ,גם אם סמויה ,לשמור על הסוד.
חשיפת הסוד מעוררת חשש מהתפרקות המשפחה ,מאיבוד מקור פרנסה ,מאות קין
שיודבק עליה .יכול להיות שהילד אפילו אוהב את הפוגע בו ולכן חושש מלדווח כי רוצה
להגן על הפוגע .כך קורה לעיתים גם עם חברי משפחה נוספים שיודעים על המתרחש
ומכחישים או מתעלמים ,או לפעמים אפילו משתפים פעולה.
החוויה הפנימית של נפגע.ת היא קשה יותר ככל שהפגיעה היא ע"י אדם קרוב יותר .בנוסף
לבלבול מכך שאדם קרוב פגע בי ,עולה לנפגע.ת שאלה מדוע שאר האנשים שהיו אמורים
לשמור עליהם לא עשו זאת?
במקביל המשפחה ,ובעיקר ההורים ,חווים אשמה כשפגיעה מתגלה :איך לא שמנו לב? איך
לא מנענו? בפגיעה בין אחים יש חשש גדול לדווח בגלל שההורים נאלצים "לבחור צד"
ולהאמין לגרסה אחת על פני השניה .לפעמים הורים גם לא רוצים שהילד הפוגע יסתבך
עם המשטרה ומפחדים מהמחיר של הדיווח לרשויות.

לא לנסות לטפל לבד בפגיעה – פנו לעזרה
-

-

בפגיעות בתוך המשפחה חשוב כל כך להמנע מלנסות לטפל בזה בעצמכם ויש חובה
לדווח במקרים אלו לעובדת סוציאלית לחוק הנוער ברווחה או למשטרה.
למרות החששות המובנים יש סיבה אמיתית לחובת הדיווח והיא מועילה לכל הצדדים
המעורבים .כדאי ,חובה וצריך לפנות לעזרה ולדווח .זה טוב לכולם.
גם במקרה של פגיעה בין אחים ,עם כל הרצון הטוב ,אתם ההורים לרוב לא ממש יודעים
מה באמת התרחש שם ורק מעורבות של אנשי מקצוע תאפשר לנו לקבל תמונה רחבה
של מה שקרה .לא סתם החוק קובע שגם על פגיעה בין אחים חייבים לדווח .גם עבור הילד
שפגע -טוב שזה התגלה ,זאת הזדמנות לעזור לו למצוא איך להימנע מהתנהגות פוגענית
עוד יותר.
הגישה של הרווחה בנוגע לטיפול בפגיעות בתוך המשפחה היא לרוב רגישה ויש אפשרות
במצבים מסוימים (לרוב בפגיעה בין ילדים במשפחה) לוודא שכל המעורבים מקבלים טיפול
ולהימנע מההליך הפלילי.

-

לפעמים יש חשש של אחד ההורים שההורה השני מתנהג באופן לא מותאם לסיטואציה,
גם אם לא מדובר בפגיעה מינית ברורה אלא בהתנהגות מדאיגה עם הילדים בשירותים או
במקלחת ,כאשר ייתכן וההורה המדובר גם לא מבין שההתנהגות שלו בעייתית .גם
במקרים כאלו חשוב לא להישאר עם זה לבד אלא להתייעץ בהקדם עם גורמים מקצועיים.

לאן לפנות להתייעצות וטיפול
 בכל מקרה של התלבטות מומלץ להתייעץ קודם עם מרכזי ההגנה לילדים ונוער "בית לין" .ישנם 8מרכזים הפרושים ברחבי הארץ .לקריאה נוספת על 'בתי לין' ופרטי קשר בלינק פה או דרך מוקד
רווחה .118
 במקרי חשד לפגיעה מינית ניתן להתייעץ גם עם קווי הסיוע לנפגעי.ות תקיפה מינית בלינק פה. אם יש סימנים לפגיעה מינית מומלץ לפנות בהקדם האפשרי תוך  72שעות מהפגיעה לאחדהחדרים האקוטיים בבתי החולים הפזורים ברחבי הארץ .תוכלו לקרוא עוד על החדר האקוטי ולקבל
פרטי קשר בלינק פה.

מוזמנים לצפות בפרקים נוספים בסדרה "טוב שסיפרת" בלינק פה.

