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הוא

כשרה
$DN2$בהכשרה$DN2$

אל
$TS1$דוד$TS1$

ושממה בית
א?שלוס אחיה.והמלך
דוד
דוד $DN2$שמע אתכל הדבריםהאלהוי-חר
(שמואל ב ,פרק
לו מאד.
יג).
שלוש
המתת מתוארות בקטע

קצר זה .האחת היא דמותה

של

״חיסיון״.
תמר אינה שומרת על

'ים
העיון בנושא
יוםהעיון

ילדים נפגעיהתעללות .מחברבין
דיסציפלינות
שמירה על

אם המקרה

של

הפסוק

המארשה ואין

שנחשף

מושתקועל

שונות אך משיקות

כן לאמטופל כראוי,

הלגיטימציה המגיעהלו,
או אם הנפגע לא מקבל את
ההבנה שלו כי אינו אשם
לו
שנעשה
במעשה
נפגעת.

עלולותלהיותהשלכות
שיעלה״.
לכך
בקהילה,
והטיפול בו .על כל אחר מאתנו בתושב
קרה
$DN2$המקרה$DN2$
הדמות השנייה היא דמותו שלאבשלום ,המורה
לדאוג שהמקרים
לאחותו"החרישי" .הוא עצמו שונא את אמנוןועל כן ועל מנהיגיהורבניה,מוטלת האחריות
א־נו מדבר עמו מטוב עד רע .הרמב״ם אינו רואה בחיוב ־טופלו בצורה המקצועיתוהנכונה,לטובת הקטינים.
 enשתיקתו זו של
אבשלום.בהלכות רעות הוא כותב:
למדנו גם על הצד השני של אותו המטבע על
ההיבטים הנפשיים של דמותו שלהפוגע .על כך שהמו־
$TS1$שהמושגים$TS1$
"כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר
ולבן,וקיימים תחומים
ו׳׳נפגע" אינם שחור
שגים
$DN2$שהמושגים$DN2$
"פוגע"
ברשעיםולא דבראבשלום את אמנון מאומהלמרע ועד
אפורים רבים באמצע,ועלהשלכות התיוג של ארם או
אמנון״.
טוב כי שנאאבשלום את
הטיפול הנכוןבפוגע ,תוך כדי שמירה
הדמותהשלישית היא דוד .דודשומע .הוא אינוטוען קטיןכפוגע .על
להאמין מפני שמדוברבלשון הרע ,אלא
שהוא לאיכול
על מוגנותשלוושל סביבתו.
מגיבבחרון.
לסיפורה המצמרר של נפגעת פגיעה מינ־ת,
הקשבנו
בתוך החברה הדתית ,אשד חשפהבפנינו באומץ את סי־
$TS1$סיפורה$TS1$

$DN2$סיפורה $DN2$ונתנהלנונגיעה קטנה וכואבת
פורה
שמירה עלילדים

מתוך
עולמה.

במהלך
נפגעי
התעללות ,השתתפו רבני היישוביםועובדים
קהילתית.
סוציאלייםממחלקת הרווחה והמדור
במקרה שלפגיעה מיניתבקטין ,מרגעהדיווח ועד הטי־
$TS1$הטיפול$TS1$.
לעבודה
הקהילה לא חשופה,
לגורמיטיפולאלו בדרךכלל
הוא התקיים יחד עםהמועצות האזוריות גושעציון והר פול.
$DN2$הטיפול$DN2$.
חברון.
לפעולות אשר הם נוקטים במקרה החל
ולא מודעת
ביוםהעיון נעשה חיבור בין שת־
דיסציפלינות שונות במחלקה
הרווחה) ,משט־
$TS1$משטדת$TS1$
לשירותים חברתיים(מחלקת
הקהילותהמובילים אתהקהילה
אך משיקות של רבני
$DN2$משטדת$DN2$ישראל ,חקירות
דת
ילדים,פרקליטות המדינה;וכלה
אשר
במרכז
הטיפולי המטפלבילד או הנער נפגע התקיפה
ומנהיגים אותה,והעובדיםהמקצועיים
פועלים
לקיתם הרווחה האישית ,החברתית
והקהילתית בעת המינית .חשובלדעת כי לא בכל מקרה כלל הגורמים
שגרה ,כמו גם בעת משבר ומצביחירום .חיבור זה מקדם הללומעורבים.למשל ,ישנם מקרים בהםעו״סלחוק
את המשך שיתוף
הפעולה הרציף הקיים ביןהעובדים הנוערבמחלקת הרווחה (המוסמכת על פי חוקלעשות
הסוציאלייםלבין הנהגותהיישובים,לצוררטיפולנכון זאת) רשאיתלפנות
לועדה מחוזית הפוטרת אותהמל־
$TS1$מלדווח$TS1$
דווח
למנוע חקירה
$DN2$מלדווח $DN2$על המקרה למשטרתישראל ,ובכך
וראוי במקרים הדרושיםלכך ,תוך כדי שמירהמלאהעל
היום ראינו אתהזוויות

של הקטין ,ופתיחת תיק

החיסיון הנדרש.

במהלך

השונות שמטפלות

במשטרה.

בליווי
של הרב

בסיום היום נחשפנולמודל
להתמודדות עםפגיעות

וטיפול נפגעי תקיפה מינית
בקהילה .דנובמשמעויות

בקהילה .יוםהעיון הינו חלקממהלך של
מיניות
צוותי מוגנות בתוך
ליצור סביבה
הקהילה ,אשרנועדו

היום

החכמנו על

תפקידו

רכז תוכנית תנוגן,
רווחה,

מועצה אזורית מטהבנימין

לעיבוד המ־
$TS1$המקרה$TS1$
משמעותיות

ביוםעיון שנערך החורש בנושא

ישתתפו גם העובדיםהמקצועיים

אתיקםון־לובין,

שם כבבואה

בספר דברים:״צ^ה(הנער)הנערה

$TS1$בהכשרה$TS1$
בה־
הכשרת צוותי מוגנות בישובים.

מתלקת

תמר.

הולכת.
זועקת בכל מקוםשאליו היא
את הזעקה הזו מפרשאברבנאל

עם מכון חרוב

במועצה :עובדים
סוציאליים ,עובדים
ופסיכולוגיים ,אשר מהווים את
קהילתיים
להתמודדות עם אירו־
$TS1$אירועים$TS1$
הצוות המערכתי
קהילתיות.
$DN2$אירועים$DN2$בעל־השלכות
עים

דבר הזה ותשב תמר

היא

בפרט ,כי

בנפשנו הדבר.

אבשלום אחיההאמיגון אחיךה;ה עמך
אחותי החרישי אחיך הוא

העלולים להתרחש בכל
במקרים

קהילהבכללוביישוביםשלנו

^•־■*'

ראשהוכתינת^'-.

על
j7j
 0V&7אשר
^ליהלןחןןה ותשם;דהעל
וייאמראליה
ראשהותלךהלוףת^ה.
תמר אפר

 7uילדים

נפגעי

התעללות?

יום עיון ייחודי

שנערך לאחרונה לרבני

היישובים

בניית

והדילמות העומדות בפני רב הנחשף
לסיפורים
לעיתים
קשים
העלולים להתרחש בכלקהילה,ובאלו
פעולות
עליולנקוט בדיני נפשות
אלו.
וותים
$DN2$הצוותים$DN2$

$TS1$הצוותים$TS1$
הצ־
מוגנת יותר ביישוב במקרים סבוכיםאלו.להקמת
שותפים מחלקת הרווחהבמועצה ,המדור
לעבו־
$TS1$לעבודה$TS1$

הפסיכולוגי.
קהילתית והשירות
דה
$DN2$לעבודה$DN2$
נעשתה סקירהעיונית עלהפגיעה המינית בטראומה
במשפחה
ובקהילה.למ־
רב מערכתית הנוגעת בנפגע,
דנו כילתגובת הסביבה
והקהילה ביחס
לנפגע קיימת
במקרים שבהםהאירוע חורג
מגבולות המשפחה ומשפיע
השלכה משמעותיתלטיפול בו.
בקהילה.
על מערכות אחרות
לעיתיםהילד הנפגע
מסוגללהתמודדולטפלבפגיעה ,אך לאמצליחלהת־
יום
העיון .בהנחייתם של מכון חרוב,העלה סוגיות
מודד עם תגובה לא נכונה של סביבתו הקרובה
והקהילה.
השולחן ,מתוך שאיפה
לטיפול נכון
קשות וכואבות על
הצוותים מורכבים

מתישבים
בקהילהומנהיגיה .צוותי המוגנות
יפעלו

רק

magen@binyamin.org.il

