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קורס למטפלים בפגיעות מיניות במגזר הערבי
הנתונים המדאיגים על פגיעות מיניות במגזר הערבי הובילו לפתיחת קורס למטפלים
בפגיעות מיניות במגזר הערבי .את הקורס פיתח ומעביר מכון חרוב .
לאחר פיילוט מוצלח ,מכון חרוב מעביר בימים אלה ,קורס למטפלים בפגיעות מיניות במגזר
הערבי .הקורס מתקיים בגבעת חביבה ויכלול  02מפגשים בהם יתקיימו הרצאות בנושאים
מגוונים תוך שימת דגש על המודעות ,המורכבות ודרכי ההתמודדות עם אלימות בכלל ופגיעות
מיניות בפרט.
במסגרת מחקר של המרכז לחקר החברה באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף משרד החינוך ,נמצא כי
מספר הילדים הערבים הנפגעים מאלימות מכל סוג שהוא ובמיוחד מאלימות מינית גדול מזה של
מספר הילדים היהודים שנפגעים .שיעור הדיווחים על פגיעות מיניות במגזר הערבי גבוה יחסית.
 5.3לאלף ילדים עד גיל  71לעומת השיעור הארצי העומד על .0.7
קורבנות תקיפה מינית בחברה הערבית ,עדיין נתפשות פעמים רבות כאשמות ,במצבן ,וסובלות
מהשפלה והתנכרות .הן מואשמות בפגיעה בכבוד המשפחה ,שהוא ערך מרכזי בחברה
הערבית ,במקרים של גילוי עריות הן אף נתפשות כמפרקות את משפחותיהן .סובלנותה של
החברה הערבית כלפיהן קטנה מאוד ,דבר שאולי מסביר חלק ממקרי הרצח של נערות ערביות
בישראל על רקע כבוד המשפחה.
נתונים שנאספו בעבר על ידי המרכז לסיוע תקיפה מינית בנצרת וחוקרת מהאונ' העברית בקרב
תלמידות ערביות בנות  35%( 71-71מהן מהמעמד הסוציואקונומי בינוני-גבוה) ,עולה כי 12%
ממקרי התקיפה המינית נגד נערות ערביות ,התוקף היה קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אח,
אב ,דוד ,בן דוד וסב) .וב 11%-מהמקרים האירוע התרחש בביתה של הקרבן.
לאור תוצאות המחקרים האחרונים המראים כי ילדים כמעט ואינם פונים לרשויות בבקשה
לעזרה ,נוקטים צעדים לעידוד הפניות ,וההנחה היא כי נפגע מהמגזר הערבי יפנה למטפל ערבי
בלבד.טלי שלומי ,מרכזת תחום המגזר הערבי במכון חרוב מציינת" :החברה הערבית מייחסת
כידוע משקל רב לערך 'כבוד המשפחה' וכיוצא בזה אינה מגלה סובלנות רבה כלפי קורבנות
תקיפה מינית שבוחרים להתלונן .אנו תקווה כי הכשרת מטפלים מהמגזר תעודד דיווח מצד
הנפגעים".
מכון חרוב החל בפרויקט המשמעותי בשנה האחרונה ופיתח מערכי הכשרה למטפלים בחברה
הערבית .הקורסים נבנו עבור המטפלים במיוחד מתוך ההבנה והצורך ברגישויות הגדולות.
במסגרת הקורס ,ניתן דגש משמעותי על הקודים התרבותיים של החברה הערבית ,דוגמת
קונפליקטים העולים כתוצאה מהטיפול ,הימנעות מדיווח מחשש להדרה ,כבוד המשפחה ועוד.
פרופ' אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב" :הקורס הינו דרך נוספת בניסיון לתת מענה לתופעת
האלימות .אנו רואים חשיבות מכרעת להנגיש את אנשי המקצוע לחברה הערבית מתוך אמונה כי
הדבר יוביל להעלאת הדיווח והטיפול".

