


 
 

   

ֶדה  י ַבשָּׂ ּה, כִּ אָּׂ ה; ְמצָּׂ ֲעקָּׂ ַהַנֲערָּׂ  , צָּׂ
ה שָּׂ יעַ , ַהְמֹארָּׂ ּה, ְוֵאין מֹושִּ  ז"כ, ב"דברים כ  .לָּׂ



תקיפה מינית שכיחה בכל שכבות  
 האוכלוסייה

 :ללא קשר ל

 אקונומי-מצב סוציו•

 רמת השכלה•

 רמת שמרנות•

 דתי-מוצא אתני•



אחת מכל כמה נשים הינה  –להערכתכם 
 ?בעלת היסטוריה של תקיפה מינית
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 2015עבודה לקבלת דוקטור  –. ר ברוך ר"ד*

 *נשים ות/תשובות רופאי
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 :ואלה הנתונים

 פגיעה מינית – 1:3 –נשים  

 אונס – 1:7 –נשים  

 גילוי עריות – 1:6 –נשים  

 

 פגיעה מינית – 1:6 –גברים 

 

ידי -נגרמות על –מרבית הפגיעות המיניות 
לעתים  , פוגעים מוכרים ונמשכות לאורך זמן

 מספר שנים



התמונות 

להמחשה  

 בלבד



History of past sexual abuse in 
married observant Jewish women 

 דתיות מלידה

 15% –מודרניות 

 25% –חרדיות -אולטרה

 

 חוזרות בתשובה

 26% –מודרניות 

 42% –חרדיות -אולטרה

Yehuda R. et al. Am J Psychiatry. 2007 

 :רק לדוגמה
 



 נתוני איגוד מרכזי הסיוע  
 2015 -לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 פניות טלפוניות 40,000

 פניות חדשות 8,938

 ילדים/נערים/גברים - 15.7%ילדות         / נערות/ נשים - 84.3%

 ות/קטינים - 58.9%

 ניסיון לאונס/ מעשה סדום / אונס  - 34%

 (גילוי עריות)בן משפחה קרוב  - 24%

 (רובן בעבודה)הטרדה מינית  - 21%

 תקיפה קבוצתית - 5%

 (דיווחו למשטרה          13%רק )



 :אומדנים לגבי פגיעות בילדים
 ('י) 16, ('ח) 14, ('ו) 12גילאי  –מדגם ארצי מייצג 

 ערבים 2,274+ יהודים  8,239

 

 2014, ויזל-ולב איצקוביץ

 בנים בנות
חשיפה לאלימות בתוך 

 המשפחה

7.9% 5.6% 

 15.5% 14.9% הזנחה רגשית

 16.1% 12.7% הזנחה פיזית

 16.1% 11.9% פגיעה פיזית

 16.9% 18.3% פגיעה מינית

 50% 47.3% כל סוג של קורבנות



 נפגעו מינית - 17.6%

 פגיעה מינית חמורה - 8.3%

 ניסיון לחדירה - 1.4%

 *יותר מפעם אחת - 46.5%

 *הפוגע הוא גבר - 81.3%

 בתוך המשפחה - 29.7%

 –" לאנשים טובים קורים דברים טובים"

 ...פוגע באמון הטבוע בנו

 הפרה של סדרי עולם



 ?מה לנו ולזה
 



1997 - WHO 

 

 :אלימות

עקב , בעיה של בריאות הציבור
היקפה ופגיעתה בבריאות הנפשית  

 והפיזית של אוכלוסיית העולם
 



 אלימות פוגעת בבריאות



מערכת הבריאות הנה מערכת  
שרואה את בני האדם מגיל  , אוניברסלית

 במגוון מצבי חיים, לידה ועד מוות

 

 :הבריאות' הציפייה ממע

 איתור נפגעי אלימות לסוגיה

 ומתן טיפול מתאים



 נהלים במשרד הבריאות 6
ניצול  , נוהל מינוי ועדות קבועות לנושא אלימות במשפחה•

בכל מסגרות   –והזנחה של קטינים וחסרי ישע , מיני
 הבריאות

זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות  , נוהל איתור•
 והזנחה וחסרי ישע

 נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה•

 תקיפה מינית ות/נוהל טיפול בנפגעי•

 נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעללות•

 חולים-נוהל הצלבת נתונים בין בתי•

 



 תקיפה מינית וטראומה נפשית
 5DSM  (2013:) 

  PTSD-נוספה כאחת הסיבות ל –פגיעה מינית 

 בתר־חבלתיתהפרעת דחק 

 

 PTSDאכן יפתחו  –מחצית מהנפגעות 

להשפיל , לשלוט בה, האנס מבקש להלך אימים על הנאנסת
 .אותה ולעשותה חסרת ישע לחלוטין

 לחולל טראומה נפשית, מעצם טבעו, האונס נועד אפוא

 

 "(טראומה והחלמה", הרמן לוריסודית 'ג)



יש ַעל י ַכֲאֶשר יָּׂקּום אִּ ,  ֵרֵעהּו-כִּ
חֹו ֶנֶפש ר ַהֶזה, ֵכן-ּוְרצָּׂ בָּׂ  ו"כ, ב"דברים כ .ַהדָּׂ

  



PTSD  

 חוזרת של האירועחוויה 

 חוזרים ונשנים של האירועחודרניים  זכרונות•

הרגשה שהאירוע או חלקים ממנו   – פלאשבקים•
 מתרחשים שוב

 סיוטי לילה חוזרים•
 סכנה לחיים, היעדר שליטהוגם חלומות כלליים על 

 לכל דבר שמזכיר או מסמל את האירועתגובה עזה •

 

 



PTSD  

 האירוע  שיחות על , תחושות, ממחשבותהימנעות 

מחפצים וממצבים  , מאנשים,מפעילויות, ממקומות•
 את האירועשמזכירים 

 חוסר יכולת להיזכר באלמנטים משמעותיים מהאירוע•

 בעברירידה בעניין ובהשתתפות בפעילויות שעניינו •

 תחושת ריחוק מאנשים אחרים•

 קהות רגשית•

 תחושה של עתיד מוגבל•



 עוררות יתר

 או יקיצות מרובותקשיים בהירדמות •

 קשיי ריכוז•

 והתקפי כעסעצבנות , שקט-אי•

לגירויים ותגובות בהלה לגירוי הנראה תמים  יתר רגישות •
 לכאורה

 

PTSD  



 ":עוררות יתר"גם זה 

 כאבי בטן כרוניים•

 כאבי ראש•

 מעי רגיש: בעיות עיכול•

 כאבי אגן•

 רגיזהשלפוחית •

 דלקות שתן ודלקות נרתיקיות חוזרות•

 כאבי גב•

 

 !הרבה פעמים מתחילה בטראומה – פיברומיאלגיה

 

 

 



 ?לא צריך לשאול/ האם מסוכן 

 "  הדסה"סקר במיון ב

 :רוב הנשאלות ענו

 זה לא מביך•

 לא פוגע ולא מעליב•

 לא פוגע בפרטיות•

 החולים-זו מחובת בית•

 

 .  וברוורמן נ. ר ארבל ר"ד: סקר בהדסה*

 מיון והשירות הסוציאליצוות   

 



 :הצעה

 ,  ת/ת כל אחד/שאני שואל, שאלות' יש לי מס

 :שקשורה לטראומות

 

 :האם עברת טראומה כלשהי

 ?דרכים. ת•

 ?ניתוח פתאומי•

 ?ה לפיגוע/היית עד/ פיגוע •

 ...פגיעה מינית•

 

 מאפשר מרחב תגובה בהמשך: וגם אם אין תשובה



  –לפעמים רק שחרור הסוד 
 בעל כוחות מרפאים

 ,  השתיקה, כאב הבדידותהסרת 

 ההכרהוחוסר הסוד 

 

 בתנאי שיש תגובה הולמתאבל •

הפגיעה עוד יותר קשה מהפגיעה  : חוסר קבלה•
 (  2004, וזומר שוורצברגר)עצמה 

 



 ?מה לנו ולזה

 חלק מהאבחון

 



 ?לאן להפנות
 גולן•

 ארצי -נשים ונערות ערביות –נצרת •

 חיפה•

 תל אביב•

 ירושלים•

 השרון•

 לנשים ולילדים דתיים –תהל •

 השפלה –תאיר •

תגיפה מינית ואלימות   ות/לנפגימרכז הסיוע  – ן"מסל•

 בנגב

 וחלק מחובתנו כאנשי מקצוע



 חדרי טיפול אקוטיים

 סורוקה•

 "(בת עמי"מרכז )הדסה עין כרם •

 (4חדר )וולפסון •

 לנשים בלבד – לניאדו•

 (10חדר )ציון -בני•

 פוריה•

 חדר ידידותי לנפגעות –נהריה •

 

 מתנדבים+ אנשי צוות ייעודיים 



 :התפקיד

 איתור•

 אקוטי –טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי •

 טיפול מונע רפואי•

 משפטי/רפואי –איסוף ראיות •

 מעקב רפואי•

 נפשי ארוך טווחהפניה לטיפול •



 2 –מה לנו ולזה 
 

 בכל מפגש עם מערכת הבריאות

 :ללא הכנה/ פעולה ללא רשות

 בעייתית•

 מעוררת טראומות•

 

 לפתוח את הפה –אצל רופא השיניים )

 להידקר –אצל האחות  

 (לחוש מגע/ להיחשף  –אצלנו  



 ...המביא דבר בשם אומרו

חלק מהמצגת מבוססת על הרצאות שניתנו ביום העיון  

 (:2015" )האגודה הישראלית לכאב"השנתי של 

 "  בת עמי"מנהלת מרכז  –ר שגית ארבל אלון "ד
 כרם-הדסה עין

 מאוחדת ירושלים, פסיכולוגית – וידראיילת חן 

לטיפול באלימות  ' מנהלת המח –ר זוהר לביא סהר "ד

 משרד הבריאות, הרפואהמנהל , מיניתבמשפחה ותקיפה 

,  הנפשפסיכיאטרית במרפאה לבריאות  -ר ענבל ראובני "ד

 כרם-עיןהדסה 


