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בינלאומיעל
טיפולבנפגעי
פגיעהמינית במגזר ההררי
בילדים חרדים לאחר
עליהבריווחעלפגיעותמיניות
בשנתיים האחרונותחלה
שקיבלומטפליםבתופעה בעקבותהלקחים שהופקו נפתחאתמול
הכשרה
קהילות מהארץ
בירושלים כנס ראשון מסוגועלהבעיה בהשתתפותנציגי
ומהעולם
שבקהילות רבות העברת שמו של
מהקהילה שפגע בילדלרשויות
שהן לא יהודיות ,היא בבחינת 'דין
מוסר׳ והדברעלול להכתים את שם
מרחיקים את אותו אדם
הקהילה .אז
והוא מגיע לקהילה אחרת ,שם הוא
עלול להמשיךלפגועבילדים אם לא
ייעצר אויטופל.
ומשמשים
המודלים שפותחו בארץ

נעלמו מעיניהם של
מהלכיםאלו לא
יובל גורן
ראשיקהילות חרדיות ,לא רק בארץ אלא
לכינוס ראשון
העולם ,מה שהביא
ברחבי
מסוגו שמתקיים בימים אלובירושלים
השנה השני־
$TS1$השנייה$TS1$
שנת 2012
במהלך
להפעלתו ,התקבלו במרכז ההגנה
יה
$DN2$השנייה$DN2$
התעללות
העוסקבטיפולבילדיםנפגעי
ברחבי
דתיות
בקהילות
בירושלים
מין
לילדים
העולם.
נפגעי עבירות
לכנס שהחל אתמול התייצבו נצי־
$TS1$נציגי$TS1$
משפחו־
$TS1$משפחותיהם$TS1$
כ 500 -פניותמילדים ובני
התארגנויות קהילתיות יהודיות
גי
$DN2$נציגי$DN2$
$DN2$משפחותיהם $DN2$שנפלו קורבן לתקיפות מיניות.
תיהם
וחרדיות להגנה על ילדים משוויץ,
מרבית מהפונים  316הגיעו מהמג־
$TS1$מהמגזר$TS1$
בין היתר את אנשי מרכז ההגנה בירו־
$TS1$בירושלים$TS1$
צרפת ,ארצות הברית,אנגליה ,אוס־
$TS1$אוסטרליה$TS1$,
השתיקה
$DN2$מהמגזר $DN2$החרדי ,זאת על אף קוד
זר
$DN2$בירושלים $DN2$להתגברות על הפערים התר־
$TS1$התרבותיים$TS1$
$DN2$אוסטרליה $DN2$,דרום אפריקה ומדינות נוספות שלים
הנהוג בדרך כלל בקהילות החרדיות טרליה,
$DN2$התרבותיים $DN2$והחסמים של החרדים כלפי
בותיים
וכן מערים ברחבי הארץ בהן נמצאות
ברחבי הארץ בכל הקשורלעבירות
אנשי המקצוע שרוציםלסייע להם,
קהילות חרדיות רחבות.
ילדים.
מין ,הןכלפי בגירים והןכלפי
יצרו אמון בקרב הציבור החרדיולכן
״אחת הסוגיות שעלולדיון היא
בשנתיים האחרונות פיתחו אנשי
הפועליםלפיתוח ירע ותוכ־
$TS1$ותוכניות$TS1$
מכון חרוב
הם נוטיםלפנות אליהם יותרמבעבר״,
הרצון לבדוק איך אפשר לשתף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
אמרהשלומי.
$DN2$פעולה $DN2$בין הארגונים ובין הקהילות כדי
התעללות לה
$DN2$ותוכניות$DN2$לטירה מתקדמות בתחום
ניות
לדברי פרופ' אשר בן אריה ,מנכ״ל
מיניתבילדים והזנחתם ,תוכניות הכש־
$TS1$הכשרה$TS1$
שאותם פוגעים בילדים לא יעברו
מכון חרוב ,״המגזר החרדי עבר כברת
מקהילה אחת לאחרת לאחר שהורחקו
$DN2$הכשרה $DN2$ייחודיות למטפלים מהמגזר החרדי
רה
דרך משמעותית כאשר החליט להפר
שבחברה
מהקהילה שלהם .זאת משום
בסוגיותאלו ,הן בקרב נשים והן בקרב
בשנים האחרונות את קוד השתיקה סביב
החרדית פעמים רבות מעדיפים לטפל
גברים .זאת במטרהלהתגבר על הפערים
התקיפות המיניות ואנו רואים
נושא
לרשויות בילד וגם בתוקף בתוך הקהילה ולא
התרבותיים בין החברה החרדית
עדויות לכךבעליית מקרי הדיווח״.
לרשויות״ ,אומרת טלישלומי,
$TS1$לנושאים $TS1$לדווח
החוקולהביא ליצירת מודעותלנוש־
הכשרה בתחומי פגיעות לדבריו ,על פי הנתונים שבידי המכון,
$DN2$לנושאים $DN2$הרגישיםהללו ,מהלכיםשהובילו
אים
אחראית על
כמחציתמהילדים נפגעי עבירות מין
והכשרת חרדים במכון חרוב.
מיניות
לעלייה במספר הדיווחים על פגיעות
במגזר החרדי הכירו את תוקפיהם.
״בחו״ל הנושא אף רחב יותר ,משום
מיניותבילדים במגזר החרדי.
ארם
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