 002,1ילדיםהותקפומיניתעלידי אחיהם
יותר
כךעולה

מנתוני

לי

לידי ״הארץ״ .מחקר שבחן
משרד הרווחה שהגיעו

הגדול של פגיעות

ירון

ככל
נתונים רשמיים של
הרווחה שהגיעו לידי

משרד

במשפחה הוא

הנראה דווקא בין

את התופעה ,שממדיה לא

נחקרו עד כה ,מצא כי מקרים רבים התאפיינו בפיקוח הורי רופף,

התוקף והקורבן.
המחקר

האחים״,

היה

שהחל ביוזמה של
עים
$DN2$הפוגעים$DN2$

מנהלת מרכז ההגנהלילדיםול־
$TS1$ולנוער$TS1$

לוי.
אומרת

היה 14

בכ-יל 96

מהמקרים

התוקפים היו בנים.פילוח הנפג־
$TS1$הנפגעים$TS1$

בירושלים ,שוש תורג׳מן
בהתאם להבנה זו עשה בשנה
עים
$DN2$הנפגעים$DN2$
נוער
$DN2$ולנוער$DN2$

״הארץ״

והגיל

הממוצע של הפוג־
$TS1$הפוגעים$TS1$

הראה ש679 -

מהם היו בנות

לאינטרנט
חשיפה

שכמעט לא

׳׳זו תופעה

אשר בן

קרובים ביןהילדים

ויחסים

דיברו

עליה עד לפנישנתיים־שלוש״,
אומר מנכ״ל מכון חרוב ,פרופ׳
אריה.

2014

הסוג

הוא

השני

נורמטיבית״

למערכת

״אנחנו רואים
$DN2$חוקיות$DN2$
קיות

של

״שגרה

כאשר נראה

שיש

היחסים בין האחים חו־
$TS1$חוקיות$TS1$

משלה

והיחסים

המיניים

שאנח־
$TS1$שאנחנו$TS1$
המקרים
במספר
בחן כ 130 -מקרים שלילדים שחוו ו}<-ל  33בנים .״זה קורה באחוז ני־
וחצי האחרונות מכון חרוב מחקר
852,1
חושפים כי
$TS1$ניכר $TS1$עלייה
הם חלק
ילדים עב־
$TS1$עברו$TS1$
מתמודדים אתם .זה לא בהכ־
$TS1$בהכרח$TS1$
נו
$DN2$שאנחנו$DN2$
מהמשפחות ,אנשים לא מו־
$TS1$מודעים$TS1$
כר
$DN2$ניכר$DN2$
$TS1$מיניות $TS1$התעללות מינית מאחיהם ,בשנים
ששם דגש על פגיעות מי־
חדש,
$DN2$התעללות מינית בידי אחיהם
רו
להסתיר
$DN2$בהכרח $DN2$אומר שיש יותר מקרים בש־
$TS1$בשטח$TS1$,
רח
מספיק לתופעה הזו ונו־
$TS1$ונוטים$TS1$
וטופלו במרכז ההג־
$TS1$ההגנה$TS1$.
3102-4102
$DN2$מיניות $DN2$בין אחים ,שעתיד להתפרסם
ניות
כמעט פי שניים
בשנת 2014
דעים
$DN2$מודעים$DN2$
$DN2$החיצונית $DN2$אבל ביניהם מדובר בנו־
$TS1$בנורמה$TS1$.
צונית
יק־
$TS1$יקרה$TS1$
$DN2$ונוטים $DN2$לחשוב שאצלם זה לא
טים
$DN2$בשטח $DN2$,אלא שאנחנו מגיעיםליותר
טח,
נה.
$DN2$ההגנה $DN2$.הגיל הממוצע של הנפגעים
בחודשים הקרובים .המחקר ,שע־
$TS1$שערכה$TS1$
ממספר המקרים שדווחו ב2013 -
רמה.
$DN2$בנורמה $DN2$.מי שהתחיל את מערכת
לדבריו ,״אחד ההורים
משפחות״.
זה לא נכון״ ,הסבירה ד״ר
רה
$DN2$יקרה$DN2$
$DN2$שערכה $DN2$ד״ר דפנה טנר מבית הספר
רכה
691
היחסים יהיה לרוב האחהגדול.
ילדים).
משפט שלא אשכח אותו,
אמרלי
הפרש
טנר .״לרוב אנחנו מזהים
נתונים אלה מבוססים על כלל לעבודהסוציאלית באוניברסיטה
והדבר ייפסק רק אם תהיהזלי־
$TS1$זליגה$TS1$
ד״ר טנר :״אם יש כמה
וגרם לילהבין למה כל כך קשה
לנפגע ,אבל
העברית ועמיתה במכון חרוב,
לעובדים סו־
$TS1$סוציאליים$TS1$
$DN2$זליגה $DN2$של המעשים החוצה.״טיפלנו
גה
גילים ניכר בין הפוגע
התלונות שהגיעו
אחים
במשפחה ,לרוב גם
׳אתה
הזאת.
לדווח
לרוב
במשפחה,
אחים
כמה
יש
אם
אופי
בתקופה
הארץ
יים $DN2$ברחבי
ציאליים
התופעה
על
מספק לראשונה נתונים על
שהתחכך באופן
במקרה של אח
האח הנפגע יחללפגוע
דורש ממני משפט שלמה ביןהיל־
$TS1$הילדים$TS1$
לפגוע באחים
גם האח הנפגע יחל
הפגיעה המינית,הגיל הנמוך שבו
זו .רקלפני כשנתיים החל המש־
$TS1$המשרד$TS1$
קבוע באחיותיו עם איבר מינו
שלי' ,הוא אמר״.
דים
$DN2$הילדים$DN2$
הקטנים יותר״.
מתבצעת בדרך כלל ומין
היא
באחים הקטנים יותר״
$DN2$לבדוק לראשונה את הנושא,
רד
להירגע .הן תפסו את זה כח־
$TS1$כחוויה$TS1$
כדי
מהשגרה.

יתאמצו

הם

מהסביבה החי־
$TS1$החיצונית$TS1$
את זה

ולא נאספו כל
 $DN2$שקדמהלכך.
פה
שהיה מושתק לאורך שנים בשל
הרגישותשלו .רבים העדיפו לש־
$TS1$לשמור$TS1$

טנר ותורג׳מן מסבירות כי הנ־
$TS1$הנטייה$TS1$
$DN2$כחוויה$DN2$
וויה

נתונים על התקו־
$TS1$התקופה$TS1$

ר $DN2$סוד
מור

בתוך

מההשלכות״,

״מדובר

בנושא

המשפחה

מחשש

אומרת

ל״הארץ״

החברתית היא לפרש פגיעה

טייה
$DN2$הנטייה$DN2$

מינית בין אחים בסקרנות או מש־
$TS1$משחקים$TS1$

יותר נז-
ילדים
052,1
דיווחו על התעללות מינית
בידי

חקים
$DN2$משחקים$DN2$

המחקרעולה

כי בכ-

לוי ,עובדתסוציאלית
חוה
לחוקהנוער .״בשנים
אנשי המקצועהתחילולהבין שיש
פה תופעה רחבה ויש צורך לה־
$TS1$להתייחס$TS1$
ייחס $DN2$אליה ולטפל בה״.לדבריה
תייחס

התוקפים עברו בעצם פגיעהאלי־
$TS1$אלימה$TS1$
$DN2$אלימה $DN2$לפני כן
מה
 21חוו פגיעה

שאנחנו רואים בדיווחים

חוו בעבר תקי־
$TS1$תקיפה$TS1$

ראשית

האחרונות,

״העלייה

-ו,

ור 11

הגיל

הממוצע של

הנפגע

מינית וכ-
%31

שהתחלנו לראשונה

להפנות זרקור
לתופעה .אני משע־
$TS1$משערת$TS1$

המשפחה ,שבהן

נובעת

את החלק

ת $DN2$שאנחנו רק מגרדים
רת

העליון של

ניות
$DN2$מיניות$DN2$

אחרות בתוך

ניתןלבצע
$DN2$פוגע $DN2$בעל
גע

הפרדה ברורה בין פו־
$TS1$פוגע$TS1$

המקרים״.
כי

״מחקרים עלגילוי עריות דיב־
$TS1$דיברו$TS1$

להתערער״ ,כת־
$TS1$כתבו$TS1$
$DN2$הדיכוטומיה $DN2$הזו נוטה
טומיה

רו
 $DN2$לרוב על
לדיו״.
 $DN2$.וכך ,על

אומרת

לוי

פגיעה של האב בי־
$TS1$בילדיו״$TS1$.

2013

542,1
השנה דווחו

אחראי בתוך
המשפחה(דוג־
($TS1$דוגמת$TS1$

מת
ת $DN2$אב ,סב אודוד)
שניים

ממספר

במסגרת

כמעט פי

המקרים

שדווחו

בקרבהילדים
דומה מאוד למספר מ 2014 -״אנ־
$TS1$״אנשי$TS1$
שהמספר
 $DN2$המקצוע החלולהבין
שי
באותה

כחלק

מיניים

משגרה,

נורמטי־
$TS1$נורמטיבית״$TS1$,
מ״שגרה
בשונה

טנר ותורג׳מן
כי הנטייה
היא
בין

אומרות
החברתית

לפרש

פגיעה מינית

אחים

כסקרנות

השנה,

רסאות
$DN2$והגרסאות$DN2$

אך

אך

לא רואים את המעשים

ניתוח התיקים והג־
$TS1$והגרסאות$TS1$
לק
$DN2$כחלק$DN2$

שנתנו

דפוסים או
שאפיינו

האחים הפוגעים

דינמיקות

את

מרבית

מרכזיות
המקרים:

בהם

במרבית

דיכוטומיה

פגיעה

כחמורים

ברורה בין

האח

$DN2$והסמכותי $DN2$יותר ,שמנצל את כוחו,לבין
כותי
הנפגע שהוא החלש

והקטן יותר.

המחקר גם

מראה כי

רבים

שבהם

התרחשה

מסוג זה,

בכל

הדפוסים

שתוארו,הילדים נחשפו לתכנים
רבים

באינטרנט.

ב-
%26

המקרים שיש
$DN2$מרכזי$DN2$
כזי

הגדול ,החזק והסמ־
$TS1$והסמכותי$TS1$
הפוגע ,לרוב

בעת

משגרה.

במקרים

הראשון הוא של ״הפוגע המזוהה״
מדובר

בשונה מ״הפוגע המזהה״ ,הם

במיוחד ועשויים לקבלם כח־
$TS1$כחלק$TS1$

במחקר ,עלו שלושה

והנפגעים

מקרים שלהתעללות מינית בי־
$TS1$בידי$TS1$

די
$DN2$

$DN2$כתבו $DN2$טנר ותורג׳מן.
בו

פי דו״ח העובדים

הסוציאליים לחוק הנוער לשנת
באותה

אך

גם כאן

סמכותלנפגע התלוי בו,

בפגיעה מינית בין אחים הדיכו־
$TS1$הדיכוטומיה$TS1$

בהקשר זה

סוטה״

מתוארים

%09
מהמקרים לא היתהזו פגיעה
האחים מבינים שמ־
$TS1$שמדובר$TS1$
$DN2$נורמטיבית״ $DN2$,כאן
בית״,
חד פעמית .כמוכן349 ,מהילדים
$DN2$שמדובר $DN2$במעשים אסורים או בחטא.
דובר

לפגיעות מי־
$TS1$מיניות$TS1$
$DN2$תקיפה $DN2$פיזית .״בניגוד
פה

מכך

הסוג השלישי הוא של ״שג־
$TS1$״שגרה$TS1$

אקטים

מתוצאות

מהנפגעים בנות

ד״ר טנר.

נמצאת
אחרות ,היא
$DN2$״שגרה$DN2$
רה

בתת־דיווח.

שאחיהן עשה״,

סיפרה

בסדר

מינייםולכן ,בניגודלפגי־
$TS1$לפגיעות$TS1$

$DN2$לפגיעות $DN2$מיניות
עות

אחיהם ב2014 -

לא

לא נעימה ,אבל לא

כמשהו

ההגנה

מהמקרים הגישו מר־
$TS1$מרכזי$TS1$

בקשהלוועדת

מחובת הדיווח

למשטרה,

העובדים הסוציאליים
שזו טובת הנפגעים.

פטור
כאשר

סבורים

״משפחה כזו

ניצבת בפני החלטה בלתי אפש־
$TS1$אפשרית$TS1$

שיחה עם איש המקצוע האח
$DN2$אפשרית$DN2$
רית

כאשר

היא

נאלצת לבחור

הנפגע יתאר לרוב מעשים שנכ־
$TS1$שנכפו$TS1$
ילדיה״,
בין
עליו,לעתים הכאיבו ,עם הבנה
פו
$DN2$שנכפו$DN2$
כילצוות מרכזי ההגנה יש אפש־
$TS1$אפשרות$TS1$
שמדובר במעשהפסול מההתחלה.
לוועדות פטור בחלק
$DN2$אפשרות $DN2$לפנות
רות
פגיעה מסוג זה נוצרתלרוב כאשר
מהמקרים ,כדי לאפשר למשפ־
$TS1$למשפחות$TS1$
ילדים מנהלים אורך חיים עצמאי
$DN2$למשפחות $DN2$אלטרנטיבה של תהליך טי־
$TS1$טיפולי$TS1$
חות
$DN2$טיפולי $DN2$תוך השהייה של הליכים
יחסית ,שמתאפיין בפחות פיקוח פולי
הורי וקשר חזק ביניהם.
פליליים ,מדובר בשבר עוצמתי
אומרת ד״ר טנר .״אף

למערכת

המשפחתית״.

