
פגיעות מיניות בין  
 אחאים

 מחקרים ותובנות
 

 דפנה טנר' דר

האוניברסיטה  , בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

 ;העברית

 מכון חרוב

 



 על המרצה



 על המחקרים המוצגים

!!!תמונה חלקית   



זה : 1תובנה מספר 
יחסים הכל  

מה זה אומר להיות עובדת  

 ?סוציאלית שחוקרת פגיעות מיניות

 



 על מחקר

 מיניות פגיעות

אחאים בין  
מהשטח מגיע  



 השותפים היקרים שלי
 2016-2018תלמידי סמינר מחקר פגיעות מיניות בין אחאים •

 ירושלים , לי לוי וחברי מרכז ההגנה בית לין•

 קמפוס מכון חרוב, רכזת תחום מרכזי הגנה והכשרת סטודנטים, מן'שוש תורג•

 תקוווהמנהלת מרכז מיטל פתח , קימלמן בלייךיעל •

 האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, מיכל זילברשטיין•

 האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, וייסרוז לוסקיאפרת •

 האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, מרמור אמתי•

 האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, נעם תרשיש' דר•

 אביב-אוניברסיטת תל, בית הספר לעבודה סוציאלית, כרמית כץ' פרופ•

 אריה ומכון חרוב-אשר בן' פרופ•

 מרכז ההגנה מונטגומרי פנסילבניה, אבי ניומן•

 אוקלוהמהאוניברסיטת , טיילור ארין' ודר סילובסקיין 'ג' דר•

 סקוטלנד, אדינבורו אוניבריסיטת, ייטספיטר ' דר•



לחברה יש : 2תובנה מספר 
מחשבות ורגשות מוקדמים  , עמדות
מחקרים חושבים אחרת –  

נו כמה כאלה כבר יכולים  )הגדרות וממדים 

 (?להיות

רק משחק ילדים  )הדינאמיקה של הפגיעה 

 (מעוות לגמרי/?לא

 !(לא במשפחה שלי)מאפייני המשפחות 

כמה גרוע זה כבר יכול  )השלכות הפגיעה  

 (?להיות

 



מה קורה לסטודנטים  
שחוקרים נושא של  

?פגיעות מיניות בין אחים  
 

תגידי אני עושה מחקר על  "

,  פגיעות מיניות בין אחים

אולי את מכירה מישהו או  

מישהי שעברו את זה 

 "?ויסכימו להתראיין אצלי

 

 "את יכולה לראיין אותי"

 



צריך להתבונן על  :  3תובנה מספר 
המשמעויות שהאחים נותנים למה  

 שקרה להם

מחקר על הפרספקטיבות של אחים לגבי יחסים  

 מיניים בניהם

 



 של תפיסות
 אודות אחאים

 המיניים היחסים
 ביניהם
 
הפוגע   

 המזוהה
 השגרה



"הפוגע המזוהה"דוגמא ליחסי   
למרכז ההגנה  הגיעה , משפחה חרדית, משפחת כהן

פגע מינית באחותו בת   9.5-לאחר שהתברר כי בנם בן ה 

 .בעוד ההורים ישנים, יחד עם חבר בן גילו, השמונה

היא . אחיה וחברו אמרו לה ללכת לשירותים ולהתפשט

. תיארה איך אחיה אחז בידיה וחברו הסיר את כל בגדיה

כי הם היו גדולים  , אבל לא הצליחה, היא ניסתה להתנגד

שניהם תפסו אותה וגררו אותה לאורך  . וחזקים יותר

הם נעלו אותה בחדר האמבטיה וכל , לאחר מכן. הדירה

 ...אחד מהם החזיק בתורו את הדלת

 



"שגרה"דוגמא ליחסי   
 

תיארו האחיות  , במקרה של משפחת שכטר

הצעירות כיצד אחיהן הבכור נהג לשפשף את 

איבר מינו כדי לשחרר את המתח לאחר שחזר  

זה נחשב  , בתת המערכת האחאית. מהישיבה

כזה שעזר לאח  להירגע ולתפקד  , מעשה מקובל

 .טוב יותר כאחראי על הטיפול בשאר האחים

 



אנחנו  : 4תובנה מספר 
חייבים להיות מסוגלים 

 להכיל את ההורים

מחקר על תגובות הורים לחשיפה של פגיעות  

 מיניות בין ילדיהם

 



שמיכה קצרה 

 מדי



תגובות הורים לחשיפה של פגיעות מיניות בין  
 ילדיהם

 
 לא היה ולא נברא

 קרה אבל לא רציני

שבר בתדמית  
המשפחתית  
 האידיאלית

עוד חוליה בשרשרת  
סיפור החיים  

 המשפחתי הכאוטי



זה ממשיך איתם לבגרות: 5תובנה מספר   
 מחקר על חוויות של בוגרים שנפגעו מינית  מאחיהם בילדותם

 



ריחוק-רצף של קרבה  

 

  קרבה גדולה
 

 

  ניתוק
 



החשיפה של פגיעה מינית בין אחאים בבגרות  
!חשובה  

 החוצה״ הכל״והוצאתי את 

 



אנשי  : 6תובנה מספר 
מקצוע מתמודדים יום 

המקרים  "יום עם 
"האפורים  

על  ( ראיונות וקבוצות מיקוד)מחקרים 
 פרספקטיבות של אנשי מקצוע מטפלים

 
כי נראה  ? העובדת הסוציאלית הזאת מקבלת איזה טיפול נפשי, ״תגידי

 שהשתבשה עליה דעתה״

 



פגיעות מיניות במשפחה בעידן  : 7תובנה מספר 

 קורונה

 פרספקטיבות של אנשי מקצוע



,  הווה, עבר: פגיעות מיניות במשפחה בעידן קורונה
 עתיד

 פרספקטיבות וחוויות של אנשי מקצוע•

 –( שינויים שחלו במשפחות שכבר היו בטיפולך)  -עבר•

כעס והקצנה של  , תסכול, מצוקה, קושי לייצר מוגנות

.  חשש לפגיעות נוספות, דפוסי התמודדות קיימים

 .גם מקום להזדמנויות חדשות... אבל

 המטפל אקטיבי ועוסק בהחזקה    

 ...  עוד לא – הווה•

 מערכות החינוך יוצפו בדיווחים, יותר פגיעות – עתיד•
 



זה נוגע לנו בבטן הרכה: 8תובנה מספר   
פנסילבניה, קבוצות מיקוד במרכז הגנה בירושלים ובמרכז הגנה במחוז מונטגומרי  

 



” It sucks to be the 

son of a cop” 



Do you know how you can know that these cases are important to these folks? 
 

Because they're here 
 
 



 רבה תודה
 !לכולכם

dtener@gm
ail.com 


