
 

 
 

 

 

 

 ?שפגעו מיניתלילד.ה  מתייחסיםאיך : 11 פרקנקודות מרכזיות ל  -"טוב שסיפרת" 

 

 מה מאפיין ילדים שפגעו מינית?

עבור הורים רבים הגילוי שהילד שלהם פגע באחרים הוא לא פחות מפחיד מלגלות שהילד שלהם   -

 נפגע. מה זה אומר עליו? מה זה אומר עלינו? 

)גיל האחריות הפלילית( אינה של "ילד פוגע", אלא "ילד בעל  12ההגדרה בחוק לגבי ילדים עד גיל   -

חשובה מאוד. הילד שהתנהג בצורה פוגענית התנהגויות מיניות לא מותאמות" והאבחנה הזאת 

כנראה מבולבל מאוד ופגוע בעצמו, וגם הוא צריך עזרה. כמובן שהוא צריך גם גבולות כדי ללמוד 

 לכבד את הפרטיות של הגוף שלו ושל אחרים.

אחד הסימנים המובהקים לפגיעה הוא שילד משחזר התנהגויות מיניות שלקוחות מעולמם של   -

כן מאוד שהילד שפגע נפגע בעצמו או נחשף לתוכן מיני מבלבל וכתוצאה מכך הוא יית. מבוגרים

משחזר את ההתנהגות כלפי אחרים. הפגיעה אינה קשורה לדחף מיני אלא מגיעה מצורך בשליטה, 

 כוחניות והשפלת האחר. 

 גם ילדים ממשפחות הכי נורמטיביות יכולים לפגוע מינית.  -

מבלבלות גם אם הן עוד לא חד משמעיות. בעיקר במקרים של פגיעה חשוב להתמודד עם פגיעות   -

 בין אחאים במשפחה. אם נכיר בפגיעה בזמן ונטפל בה, נוכל למנוע את הסלמת הפגיעות.

 

 איך מטפלים בילדים שפגעו מינית?

מהילדים שפגעו  95%-טיפול לילדים שהתנהגו בצורה פוגענית עוזר מאוד! נתונים מראים ש  -

 טיפול רגשי לא חזרו לפגוע.וקיבלו 

לכל פוגע יש סיפור ואנחנו רוצים לעזור להם "לרדת   -אנחנו לא מוותרים על הילד שפגע" "  -

מהעץ". המסר לילד שפגע הוא שהמעשה שעשה הוא אסור ונוראי, אבל עדיין אכפת לנו ממנו. 

 נו נעזור לו לבחור נכון. אנחנו רוצים שהוא יקח אחריות על המעשים שלו ויתקן, יש לו בחירה ואנח

בטיפול בילד הפוגע יעזרו לו לעצור את ההתנהגות הלא מותאמת לפני שמאוחר מדי, הטיפול   -

 יהיה גם בחלקים הפוגעניים שלו אבל גם בחלקים הפגועים שלו.

במרכזי הטיפול בילדים שנפגעו מינית הפרושים ברחבי הארץ ובמימון הרווחה, מטפלים גם   -

 .12עו מינית עד גיל בילדים שפג

שמטפלים בבני נוער שפגעו  12-18ישנם מרכזים יעודיים לטיפול בילדים ונערים פוגעים מגיל   -

 מינית ושלא מתקיים נגדם הליך פלילי, גם זה לפעמים במימון הרווחה.

 ניתן לפנות גם למטפלים פרטיים המומחים בטיפול בפגיעות מיניות.  -

 שפגע, הטיפול יהיה במסגרת שירות המבחן לנוער. 12גד נער מעל גיל כאשר נפתח הליך פלילי נ -



 

 
 

 

 לאן לפנות להתייעצות וטיפול

ישנם  מרכזי ההגנה לילדים ונוער "בית לין".בכל מקרה של התלבטות מומלץ להתייעץ קודם עם   -

או דרך מוקד  פהמרכזים הפרושים ברחבי הארץ. לקריאה נוספת על 'בתי לין' ופרטי קשר בלינק  8

 . 118רווחה 

ובני נוער הטיפול במרכזים הייעודיים לטיפול בפגיעות מיניות שמפעיל משרד הרווחה ניתן לילדים   -

שנפגעו מינית וגם לילדים ובני נוער בעלי התנהגות מינית לא מותאמת או פוגעת, שלא הובאו בפלילים 

 .פהלמידע נוסף ועל אופן הפנייה, בלינק  .בגין התנהגות זו

 .פהבלינק  קווי הסיוע לנפגעי.ות תקיפה מיניתבמקרי חשד לפגיעה מינית ניתן להתייעץ גם עם   -

שעות מהפגיעה לאחד  72מומלץ לפנות בהקדם האפשרי תוך סימנים לפגיעה מינית  אם יש  -

בבתי החולים הפזורים ברחבי הארץ. תוכלו לקרוא עוד על החדר האקוטי ולקבל  החדרים האקוטיים

 .פהפרטי קשר בלינק 

 

  . פהמוזמנים לצפות בפרקים נוספים בסדרה "טוב שסיפרת" בלינק 

  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-violence-and-delinquency-violence-and-sexual-assault-kids-and-teenagers?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-violence-and-delinquency-violence-and-sexual-assault-kids-and-teenagers?chapterIndex=4
https://www.1202.org.il/
https://www.gov.il/he/Departments/General/sexual-assault-survivors-healthcare-system
https://me-halev.org.il/%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99/

