לראשונה :כנס בנושא פגיעה מינית בין אחים
מאת סמר עודה  -חי פה 62:01 ,6/6//60/61
הטכניון אירח היום (ב') את הכנס השנתי למרכזי ההגנה של מכון חרוב ומשרד הרווחה
והשירותים האישיים ,שעסק לראשונה בנושא הכי מורכב וקשה ,נושא פגיעות מיניות בין
אחים .מנכ"ל מכון חרוב ,פרופ' אשר בן אריה" :יש עלייה במקרי פגיעות מיניות בין אחים
והמטרה שלנו היתה לתת יותר כלים למרכזי ההגנה להתמודד עם הסוגיה הזאת המאוד
מורכבת .המטרה הושגה והכנס היה מוצלח".
במסגרת הכנס שהתקיים בנושא פגיעות מיניות בין אחים בראיה רב מקצועית ,בהנחיית
מנכ"ל מכון חרוב ,פרופ' אשר בן אריה ובהשתתפות מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים
החברתיים יוסי סילמן ,נציגי משטרת ישראל ,משרד הבריאות ופרקליטות המדינה ,הוצגו
נתוני פניות קטינים למרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית .מהנתונים שהוצגו ומופיעים בשנתון
הסטטיסטי ילדים בישראל  0/61עולה כי  66%מהפונים למרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית
ב 0/60 -דווחו על פגיעה בידי אחים6אחיות (לרוב אחים) .כשליש מהנפגעים6ות המדווחים
על הפגיעה בהם ,היו עד גיל  60והיתר עד גיל .61
בכנס התקיימו שני מושבים :הראשון עסק בסוגיות וקונפליקטים של בני משפחה ומטפלים,
בהשתתפות נציגי מרכז ההגנה בית לין בתל השומר והקהילה ובמושב השני עסקו בנושא
בהיבטים של חוק ומשפט בישראל ,בו השתתפו נציגי מרכז ההגנה בית לין בחיפה ,ונציגים
מהקהילה.
במהלך הכנס עלתה השאלה מה עושים הורים שיש להם שני בנים שאחד מהם פגע
בשני? השאלה עלתה בעקבות הדילמה הקשה והמורכבות בנושא שההורים נאלצים
להתמודד עמה .כשאחד הסיפורים שבלט היה של אב שביקשו ממנו לדובב את הילדה שלו
שנפגעה ע"י אחיה שגם הוא הבן שלו .האב אומר תשימו לב מה אתם מבקשים ממני!!!
לעזור לכם להפליל את הבן שלי.
פרופ' בן אריה" :זה מצב קשה ונוראי כי הבן שלו שפגע הוא עדיין הבן שלו .המציאות הזאת
והאשמה שומעים אותה גם מהילדות והילדים שנפגעים ע"י ילדים אחרים .הם מתחילים
לספר אני אוהבת או אוהב את האח שלי ,הוא ילד כמוני ולא התכוון ,וזה פשוט דבר נורא".
לשאלת חי פ ֹּה ,האם יש מאפיינים משותפים אצל אותם ילדים פוגעים אומר פרופ' בן
אריה" :בפגיעות מיניות אצל ילדים קשה לדבר על מאפיינים משותפים .אבל הנתונים
מלמדים שזה קורה במשפחות גדולות ,אבל עדיין הנתונים האלה לא מספיק מהימנים בשביל
להגיד שזה קורה במשפחות עם הרבה אחים .אין מאפיינים לא סוציו כלכליים ולא אחרים
שקשורים לנושא".
לדברי פרופ' בן אריה" :אנחנו שומעים על יותר סיפורים גם כי הם נחשפים יותר וגם כי זה
קורה יותר .אנחנו לא יודעים למה זה קורה  -יש כאלה שטוענים שזה בגלל נטייה מינית

פרועה אבל אני לא מאמין לזה ואחת התעלומות שאנחנו מתמודדים איתה היא למה זה קורה
בכלל .למה זה קורה יותר והאם זה קשור להתנהגות מינית לא נאותה בין אחים או בגלל
התעללות מינית בין אחים".
"על פי סקר של המרכז לחקר החברה באוניברסיטת חיפה ,בנושא אלימות כלפי ילדים ובני
נוער בישראל ,בסיוע  Trianaטכנולוגיות בע"מ 1% ,0/60 ,מהילדים היהודים מדווחים על
פגיעה מינית מצד אחים6אחיות ,אומר פרופ' בן אריה ומוסיף :למרכזי ההגנה בישראל תפקיד
מהותי בטיפול במקרים המצערים הללו .המרכזים הוקמו במטרה לרכז במקום אחד את רוב
פעולות הסיוע הראשוני לילד הנפגע על מנת להקל על הילד בהתמודדות הנפשית,
הפרוצדורלית והפיזית הכרוכה במעבר בין רשויות החוק לטיפול .מרכז ההגנה הוא בעצם
מקום שבו מועסק צוות רב מקצועי אותו מנהלת עובדת סוציאלית וכולל שתי עובדות
סוציאליות נוספות ,חוקרת ילדים איש משטרה חוקר נוער ,פרקליטה ורופא ,כי אין סיכוי
להתמודד עם הסוגיה המורכבת והקשה הזאת בלי צוות רב מקצועי".
"המטרה היתה לתת יותר כלים למרכזי ההגנה להתמודד עם הסוגיה הזאת .זה עסק מאוד
מורכב ואני חושב שסוף סוף קיבלנו במה ואנחנו שוברים את הראש כדי לדעת איך אנחנו
מתמודדים עם זה יותר טוב בעתיד .המטרה המרכזית היא לא רק להפחית את המקרים אלא
אם וכבר הדבר הנוראי הזה קרה אז שהילדים יקבלו את השירות הכי טוב שאפשר .זה אומר
לתת מענה גם לצרכים שלהם וגם של המשפחה שהם ולמנוע שיהיו קורבנות משנה" ,סיכם
פרופ' בן אריה

