
 

  קשר השתיקה בעברות והטרדות מיניות בקרב קטינים ונשים במגזר חרדי

 נון-אתי ליאון בן

 

 רקע 

, ניצול מיני או פגיעה מינית בילדיםהיא כל התנהגות או מעשה בעל אופי מיני הנעשה בכפייה.  תקיפה מינית

בחינה התפתחותית בפעילות פי ההגדרה בספרות המקצועית, היא עירוב של ילדים ומתבגרים שאינם בוגרים מ-על

מינית שהם אינם מבינים אותה ולכן אין ביכולתם לתת לה הסכמה מדעת. הפעילות המינית מיועדת לסיפוק צרכיו 

של המתעלל ועלולה לכלול מגע פיזי או תקיפה מינית ללא מגע פיזי.
1

פי חוק העונשין, -תקיפה מינית אסורה על 

פעולות מיניות, בדרגות אלימות, פגיעה והשפעה שונות על הנפגע: , ובהגדרתה נכלל מנעד של 1977–התשל"ז

אונס, ניסיון אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי, עבירות מין במשפחה, הטרדה מינית ועוד. 

משפחה, -ידי בני-החוק מייחס חומרה יתרה לעבירות מין כלפי קטינים ולעבירות המבוצעות כלפי קטינים על

מים אלו נקבעו עונשי מינימום ארוכים יותר.ובתחו
2
  

 

 רבים מדובר באירועים חוזרים.התעללות מינית בילדים מתרחשת בכל גיל, בכל שכבות האוכלוסייה, ובמקרים 

לדעת החוקים, בשני העשורים האחרונים חלה עלייה תלולה בממדי התופעה, אולי כחלק מהעלייה בתופעת האלימות 

בחברה כולה.
3

, כחלק מהגברת המודעות לתופעת לאחרונהיתכן שיותר מקרי פגיעה מינית נחשפים  סיף, כינוכאן  

  פגיעה מינית בילדים בפרט ולאלימות כלפי ילדים בכלל.

הקושי בזיהוי קורבנות עבירות מין  קיים קושי באיתור ובזיהוי קורבנות מין בכלל וילדים בפרט. עם זאת, עדיין

ומחוסר יכולתו לגלות לאחרים את את שארע לו מאי הבנה של הקורבן  ,ות, בושהנובע ממנגנוני הכחשה, סודי

הנעשה בו.
4

 

 

 סקירה ספרותית

מענים לילדים נפגעי תקיפה מיניתמתן תרבותיים ב –היבטים בין  .1
5
   

 הםאפיינים חברתיים שונים, בבעלות משונות ומגוונות, קבוצות חברתיות  חיות זו בצד זו בחברה ישראלית 

כל תרבות . אלו את אלו אף נוגדים וסותריםלעיתים שהם  ,של התנהגות וערכים תרבותייםשונים  קודים

                                              
כתבה:  טיפול נפשי לקטינים נפגעי תקיפה מינית, מסלולי טיפול באחריות משרדי הממשלה,מרכז המחקר והמידע של הכנסת:  1

 . 2013בפברואר  7נטע משה, 
 שם; 2

העובר עבירות אינוס בקטינות שנות מאסר, ואילו  16)א( לחוק העונשין קובע כי העובר עבירות אינוס דינו עד 345לדוגמה, סעיף 
שנות  20( דינו עד 351)ב(( ועבירות אינוס או מעשה סדום בקטינים בני משפחה )סעיף 345שנים )סעיף  16שטרם מלאו להן 

דינו עד עשר  –שנות מאסר, ומעשה מגונה בבגיר  15)ג(, העושה מעשה מגונה בקטין בן משפחה דינו עד 351פי סעיף -מאסר. על
שנת  –שנים דינו שלוש שנות מאסר, ובפני בגיר  16, העושה מעשה מגונה בפומבי בפני קטין שטרם מלאו לו 349י סעף פ-שנים. על

 מאסר אחת. 
, בתוך: התעללות והזנחה של ילדים בישראל: הנפגעים, אכיפת החוק והמשפט, התעללות מינית בילדיםנסיה לנג פרנקו,  3

 .436יהודה, מ. חובב, אשלים, תשס"ז; עמ'  –רוביץ, י. בן רפואה, חינוך ורווחה, העורכים: ד. הו
, בתוך: התעללות והזנחה של ילדים בישראל: הנפגעים, אכיפת החוק והמשפט, התעללות מינית בילדיםנסיה לנג פרנקו,  4

 . 436יהודה, מ. חובב, אשלים, תשס"ז; עמ'  –רפואה, חינוך ורווחה, העורכים: ד. הורוביץ, י. בן 
, בתוך: תרבותיים בחובת הדיווח ובאיתורם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה –היבטים בין ל גולדשטיין, רינה לאור: שמוא 5

 –התעללות והזנחה של ילדים בישראל: הנפגעים, אכיפת החוק והמשפט, רפואה, חינוך ורווחה, העורכים: ד. הורוביץ, י. בן 
 . 860יהודה, מ. חובב, אשלים, תשס"ז; עמ' 
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מיניות. כתוצאה מכך נוצר פער בין ילדים, לתפקידי המגדר ולשאלות  מתייחסת באופן שונה לדרכי גידול

נורמות  לבין ערכים, –להגן על ילדים ולא להזיק להם  שיש –הסכמה כללית משותפת לכל התרבויות 

ומנהיגים של בני התרבויות השונות בחברה. עם זאת, עקרונית יצהירו הכול על מחויבות להגן על ילדים.
 

 

 כלפי האוכלוסייה הכללית, מסיבות שונות, בהן סיבות היסטוריות,  מאופיינת בסגירות החברה החרדית

 התנהגותם של יחידים ומשפחות עלרבה לצווי ההלכה ולנורמות הקהילתיות השפעה חברתיות ואידאולוגיות. 

 . בחברה זו

  לחברה החרדית יש מסורת של עבודה קהילתית פנימית לטיפול בבעיות חברתיות וחבריה מחויבים ומסורים

באופן כמעט מוחלט. בנוסף, הפגיעה בילדים  המקובלים בה ולכללי ההתנהגות החברתייםהקהילה למנהיגות 

ל סטייה מוסרית והתנהגות אסורה על פי ההלכה, ולא במונחים של בחברה החרדית נתפסת בעיקר במונחים ש

במקרים של פגיעה בילדים בכלל  מפניה לרשויות המדינה  להימנעותהתנהגות פלילית. אלו הן חלק מהסיבות 

  טיפול פנים קהילתיים. ולגורמיוהעדפה של פניה לרבנים ופגיעה מינית בפרט, 

  פירושו להיות מנודה  -כבגידה. דיווח לרשויות המדינה, לעתים  נתפסתהפניה לרשויות המדינה לעיתים

בכל הנוגע למשל החשיפה של הפגיעה עלולה לפגוע במעמד החברתי ובעתיד של הנפגע )כמו כן,  מהקהילה. 

 ובעתיד של בני משפחתו של הפוגע, )כשאין מדובר בפגיעה בתוך המשפחה(, ובעתידם של אחיולשידוך שלו(, 

 תרון הבעיות פהטיפול וחוסר הבנה וזלזול מצד החברה הרחבה לדרכי שקיים הילה החרדית חשים בנוסף, בני ק

  הנוהגים בקרבם.

 

  תהחרדי חברההיבטים בטיפול בפגיעה מינית ב .2

משרד החינוך 2.1
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 .למשרד החינוך חוזרי מנכ"ל המבטאים את מדיניותו בכל הקשור לפגיעה בקטינים
7

חוזרי המנכ"ל מחייבים  

 מסגרות החינוך, כולל מוסדות החינוך החרדים. לל בכותקפים 

יועצי של משרד החינוך שעובדים גם בחברה החרדית, עוברים  –פסיכולוגי השירות האנשי המקצוע של 

בסוגיות של  שום ההוראות יוהנחיות באופן יהמנכ"ל  הכוללת הדרכה בדבר הנהלים הקבועים בחוזריהכשרה 

לדים נפגעי תקיפה מינית. הכשרה זו נעשית באמצעות ימי עיון לכלל היועצים הסברה, איתור, דיווח וטיפול בי

 . כתנאי לקבלת הסמכה כיועץ באופן מחייב,

 

הטמעת חוזרי המנכ"ל בקרב היועצים החברה החרדית, הנה יעד קבוע בתכנית העבודה של המפקחים על 

ו לחוזרי המנכ"ל במסגרת מפגשי הייעוץ.  בנוסף, כלל המפקחים של משרד החינוך במחוז החרדי, נחשפ

 מחוזיים. מפקחים 

                                                                                                                                             
 .2015ביולי  15ו"ס דורון אגסי, מנכ"ל עמותת "שלום בנייך", שיחת טלפון, ע
 . 2015ביולי  19סופיה ירמוננוק, לשכת מנכ"ל משרד החינוך, מכתב, דוא"ל,  6
"חובת הדיווח על עבירה בקטין על פי חוק : 2008בנובמבר  02)ב(, ד' חשוון התשס"ט, 3תשסט/משרד החינוך חוזר מנכ''ל  7

 ; קירת תלמידים כקורבנות או כעדים"וח

"התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים : 1999באוקטובר  3)א(, כ"ג בתשרי התש"ס, 2חוזר מנכ"ל תשס/
 ; בתלמידים"

"אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי : 2015באפריל  01)ב(, י"ב בניסן התשע"ה, 8חוזר מנכ''ל תשעה/
. החוזר מכיל בתוכו הנחיות למסגרות החינוך להתמודדות עם מצבים של הפצת תמונות עירום או תמונות אלימות וסיכון"

  של יחסי מין. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm
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 בתחום של מניעת התעללות ופגיעה בילדים ובני נוער. מומחים , במחוז החרדי פועלים שמונה מדריכים

בתי ספר חרדים נחשפו בשנה  100-כ המדריכים מלווים את המסגרות החינוכיות ביישום חוזרי המנכ"ל.

למידים, באמצעות הדרכה למנהלים ולצוותי חינוך על ידי יועצים האחרונה לנושא הפגיעות המיניות בת

 . של השירות הפסיכולוגי ומדריכים

 היכולת לזהות שינויים בהתנהגות ולשוחח עם  ,הקשר היומיומי של הצוותים החינוכיים עם התלמידים

ווח על קטינים התלמידים על קשיים ומצוקות, מביא לידי כך שמערכת החינוך הנה גורם מרכזי המאתר ומד

יועצות ויועצים, בליווי של ארבעה מפקחים על  540-נפגעים. בחברה החרדית פועלים בשנים האחרונות כ

הייעוץ ובסיוע מדריכים מומחים למצבי סיכון שונים. מערכת החינוך בשיתוף פעולה עם רשויות שונות: 

רבני הקהילות ביישוב, פועלת להעברת  ובעידוד וגיבוי חינוכי -שירות פסיכולוגי מחלקות חינוך, רווחה, 

תכניות מוגנות לאיתור, זיהוי ומניעת התעללות לצוותים מכלל בתיה"ס בישוב. תכניות כאלה התקיימו למשל, 

חברה החרדית מציינים כי מידי המפקחים על הייעוץ בבבית שמש, בית"ר עילית, נתיבות, רחובות,  ועוד. 

 אירועים של חשד לפגיעה מינית בתלמידים. 60-חודש מתקבלים אצלם דיווחים על כ

  בעקבות חשד לפגיעה מינית בתלמיד, יש חשיבות להתערבות מערכתית מתאימה ולצידה למענה טיפולי פרטני

לתלמידים המעורבים. הצוותים החינוכיים בסיוע של היועצים והמדריכים בתחום, מונחים לפעול בהתאם לחוק 

עול כסביבה מוגנת בעבור התלמידים פספק תמיכה לילדים ולמשפחתם ולולנהלים, לזהות מעגלי פגיעה, ל

 בכלל והמעורבים בפרט.

  במתן מענים לילדים נפגעי תקיפה מינית, במערכת החינוכית מבחינים בין פגיעה שאירעה בתוך בית הספר )של

ן משפחה או ע"י תלמיד בתלמיד או של איש צוות בתלמיד(, לפגיעה שאירעה מחוץ לבית הספר )פגיעה ע"י ב

זר(. מצבים שונים מכתיבים התנהלות שונה ומותאמת. בכל אירוע משברי לרבות מקרים של חשד לפגיעה 

 מינית בתלמיד, השירות הפסיכולוגי חינוכי מעורב ומלווה את המערכת הבית ספרית.

 אשר  מקומיות,הפועלים ברשויות  מרכזים טיפוליים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים 13פועלים  כיום

נפגעי תקיפה  נתונים על מספר הילדיםמשרד החינוך לא מסר . חלקם נותנים מענה גם לקהילה החרדית

מינית המטופלים במסגרת המרכזים הללו מדי שנה. עם זאת, גורמי המשרד מסרו כי לאור הפניות הרבות כפי 

יפול לבין המענים הטיפוליים שתוארו בסעיף העוסק באיתור, קיים פער בין מספר המקרים הדורשים ט

דהיינו, אין מספיק מענים בתחום הטיפול בפגיעה מינית שמפעיל משרד המתאימים לאוכלוסייה החרדית. 

 החינוך בחברה החרדית. 

 של צוותים  ובנכונות במשרד החינוך מציינים כי בשנים האחרונות במשרד עדים לתהליך של הכרה בצורך

תכניות חינוכיות מותאמות בנושא, בקרב בתי הספר בחברה החרדית. עם זאת חינוכיים ללמידה ולהפעלה של 

 קיימים אתגרים רבים ודילמות:

קיימת פתיחות גדלה והולכת להעלאת מודעות ולשיח בנושא מורכב זה. ואלו בתלמודי  לבנותבבתי הספר  -

 ת מעיסוק בנושא. יש לעתים חשש לעסוק בנושא וקיימת לעתים הסתרה והימנעו לבניםתורה ובבתי ספר 

חשש כי התייחסות לאירוע של של צוות בית הספר ו לעתים נתקלים אנשי מקצוע בהדחקה ובהכחשה -

במסגרת הטיפול במקרי הפגיעה ורצון להשאיר את  ,פגיעה "תוציא שם רע" למוסד, למעורבים וכד'

 הקהילה.
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מודעים שאינם  ,שרה בתחוםלעתים מתקיימות היוועצויות עם "מומחים" לא מקצועיים שאינם בעלי הכ -

 מזיק למעורבים. שמנחים את המערכת באופן  , ואלולנהלים ולחוקים

בנושא זה בחברה החרדית, נעשות שננקטות הפעולות החינוכיות  משרד החינוך מציין בתשובתו כי -

 בהתאמה וברגישות ויש צורך בתהליכים מורכבים ומתמשכים של חינוך והטמעה.

 

משטרת ישראל 2.2
8
  

 ה מציינים כי הקהילות החרדיות, מטבען הן קהילות סגורות יותר, הן פחות משתפות פעולה עם במשטר

הרשויות ונוטות יותר לפתור את הבעיות בתוך הקהילה מול הרבנים מתוך חשש לפגוע בשמם הפרטי ובשם 

רבנים מפנים  הקהילה כולה. עם זאת, במשטרה מציינים, כי בשנים אחרונות מסתמן שינוי במגמה, יותר ויותר

 רשויות.  שניתן לאמון ההכרה ושיפור מידת האת הנפגעים לטיפול ברשויות ובמשטרה וזאת כנגזרת של 

  שעובדים בתחנות המשטרה  מהחברה החרדיתחוקרים  16משטרת ישראל גייסה גייסה  , 2014בשנת

יותר להידבר ולהתנהל שלמשפחה חרדית יהיה קל הנחה מתוך )כיום במחוזות מרכז, תל אביב וירושלים(, 

מהחברה החרדית . במהלך השנה הקרובה יגויסו עוד כמה עשרות חוקרים/ות עם חוקרים מהחברה החרדית

למשטרת ישראל במטרה זו. לדברי המשטרה, המהלך זה מוכח כמהלך נכון ומשמעותי בכל הכרוך בהגברת 

 .תהחרדי חברההדיווחים אודות פגיעות מיניות ב

  גורמים בכירים בתחנות המשטרה עומדים בקשר רציף עם רבני הקהילה ונוצרים ביניהם המשטרה מציינת כי

תהליכי עבודה סדורים. הרבנים, שהמשטרה רכשה את אמונם, ממליצים לתושבי הקהילה להגיש תלונות, 

להתייעץ ולדווח על מקרים של פגיעה מינית. עוד ציינה המשטרה את תרומתו של ארגון "סל"ע" )סיוע 

בנות עבירה(, לבניית אמון זה, במסגרתו, מתנדבים מהחברה החרדית מלווים נפגעי עבירה מהחברה לקור

 מהווה גשר בין המשטרה ורשויות החוק לבין החברה החרדית.המשטרה מציינת כי "סל"ע" החרדית.  

 

 ארגונים ציבוריים ועמותות  2.3

 קט לליווי ילדים נפגעי עבירה. במסגרת פרוישנה,  15-מזה למעלה מצה הלאומית לשלום הילד מפעילה ועהמ

במסגרת התוכנית, ניתן סיוע וליווי לילדים ילדים נפגעי תקיפה מינית מהחברה החרדית. גם  הפרויקט מלווים 

ייעוץ ומידע ראשוני על ידי צוות התוכנית, ותמיכה לאורך ההליך  הסיוע כולל .נפגעי תקיפה מינית ולהוריהם

התוכנית במתן העדות של הנפגע ועוד.  , הסבר על הדיון בבית המשפט, ליווי כולל ליווי לחקירה במשטרה

מופעלת באמצעות מערך של מתנדבים בעלי רקע משפטי המלווים את הילדים באופן אישי ובהנחיית צוות 

הכולל משפטנים ועובדים סוציאליים.
9
  

 ות, מאפיינים הנמצאים ברצף במועצה מציינים כי ישנם כמה מאפיינים החוזרים על עצמם בחברות סגור

 המוביל לאי דיווח וטיפול הולם במקרה של פגיעה מינית )כגון חוסר מודעות של הורים וילדים, הסתרה(.

על פי המועצה, מזה מספר שנים נעשית עבודה לקידום שיתוף הפעולה בין מחלקות לשירותי רווחה  לבין 

, ביתר עלית, בני ברק(. במסגרת פעולות אלה נוצרו ירושליםבהן הקהילות החרדיות השונות במספר ערים )

שיתופי פעולה בנושא של פגיעות מניות בילדים מול מנהיגי הקהילה, הרואים כי מוטלת עליהם החובה לטפל 

                                              
 . 2015ביולי  20-, נשלח באמצעות דוא"ל ב2015ביולי  19ל, מכתב, מיטל אברהמי, פקד, מחלקת נוער, משטרת ישרא 8
 . 2015ביולי  19ד"ר אצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד, דוא"ל,  9
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בפועל מספר הרשויות שמקיימות שיתוף פעולה מעין זה בכלל ובנושא בבעיה ולפעול למניעתה. עם זאת, 

.מצומצם למדידין עפגיעות מיניות בפרט הינו 
10

 

 מתוך החברה החרדית ועמותות ציבוריים פועלים כמה ארגונים בתחום הטיפול בפגיעה מינית בחברה החרדית ,

 המעניקים שירותי סיוע וטיפול לנפגעי תקיפה מינית, בני משפחותיהם וגם לפוגעים מינית.

 קיפה מינית, קטינים ובגירים גם מעניקה טיפול דיסקרטי לפוגעים מינית ולנפגעי ת ך"י"שלום בני תעמות

 , ומדי שנה מטופלים במערך הטיפולי שלה עשרות2005יחד, מהציבור הדתי והחרדי. העמותה פועלת משנת 

. ודתית פדופילים ועברייני מין משוחררים מהחברה החרדית ילדים נפגעי תקיפה מינית ומשפחותיהם, וכן

 בפוגעים מיניתמותה היחידה שפועלת כיום בתחום הטיפול )לדברי עו"ס דורון אגסי, מנכ"ל העמותה, זו הע

(.חברה זובקרב 
11

 

 

 תהחרדי חברההמבקשים טיפול מגיעים לתוכניות הטיפול של העמותה דרך רבנים, פרסומים בעיתונות ב 

שמש, ברחובות, בחיפה -ברק, וגם בבית-והדתי, אנשי קהילה ועוד. העמותה פועלת בעיקר בירושלים ובבני

ין כיום מענה בדרום הארץ. הטיפול הניתן במערך הקליני של העמותה, במסגרתו ניתן טיפול קבוצתי ובצפת. א

 וטיפול פרטני. הטיפול ניתן בתשלום, ויש רשימת המתנה של אנשים המעוניינים לקבל טיפול.  

 סגרת העמותה פועלת בתחום ההסברה, מארגנת ומעבירה ימי עיון בנושא פגיעה מינית ונותנת הסברה במ

 הספר, בישיבות, בגופים ממשלתיים ועוד. -המפגשים בקהילה, בבתי

  ,יש מחסור חמור במסגרות לטיפול בפגיעה מינית מטעם המדינה ובמסגרות לטיפול לדברי מר אגסי

פוגעים  כניות מניעה, אבחון וטיפול בעבור אוכלוסייה זו. כך,מינית ובעברייני מין, ואין די ת בסטייה

הילה ללא טיפול.מינית חיים בק
12

 

 ,חשיבות רבה לאנשי מקצוע )פסיכולוגים, עובדים סוציאליים( המטפלים בפגיעה מינית  ישנה לדברי מר אגסי

שגדלו בחברה החרדית, מכירים את הערכים, את התרבות ואת הנורמות של החברה, שעברו הכשרה מקצועית 

 ,לנושאמודעות הלהעלאת  ביאתה החרדית בתחום הטיפול בפגיעה מינית. פעילות של המטפלים כאלה בחבר

.במקרים של פגיעה מיניתמניעה וטיפול ותתרום ל
13
   

 "ומטופלים , שנים, הוא פועל בירושלים 10-ומתבגרים. המרכז קיים כ המרכז למשפחה – ארגון "קו לנוער

יתר עלית, מודיעין. בית שמש, בממקומות אחרים, כגון: אלימות נוער בסיכון נפגעי פגעי פגיעה מינית, גם נבו 

ק, בין היתר, ליווי ותמיכה לילדים ולמתבגרים נפגעי התעללות ופגיעה מינית ולהוריהם בחברה וענמבמרכז 

פגיעה מינית בקרב נפגעי החרדית והדתית. הארגון פיתח מודל חונכות ייחודי לטיפול בנפגעי התעללות בכלל ול

חונכים )בדרך כלל סטודנטים לעבודה סוציאלית או במרכז ניתן על ידי הקטינים ליווי ם בפרט. ילדי

מקבלים  במרכזשל הקטין שותפה לתהליך זה. החונכים שעובדים בתנאי שמשפחתו רק ו, לפסיכולוגיה(

)כיום עובדים במרכז  עובדים סוציאליים קליניים ופסיכולוגים קליניים – וליווי מקצועי מאנשי מקצועהכשרה 

                                              
 .2015ביולי  19ד"ר אצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד, דוא"ל,  10
ושא טיפול הרשויות בפוגעים מינית . להרחבה בנ2013במרס  7עו"ס דורון אגסי, מנכ"ל עמותת "שלום בנייך", שיחת טלפון,  11

, כתבה: מריה טיפול הרשויות בפדופילים ובבגירים שפגעו מינית בילדיםבילדים ראו: מרכז המחקר והמידע של הכנסת: 
 .  2013רבינוביץ', אפריל 

 . 2013במרס  7 , 2015ביולי  15 ת טלפון,ועו"ס דורון אגסי, מנכ"ל עמותת "שלום בנייך", שיח 12
 .2015ביולי  15עו"ס דורון אגסי, מנכ"ל עמותת "שלום בנייך", שיחת טלפון,  13
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ילדים מהמשפחות הללו  200-משפחות ובכ 100-חונכים שמטפלים בכ 50 במרכז אנשי מקצעות אלה(. 10

 מדי שנה. 

, המבינים את תוהדתי תהחרדי חברהאנשי מקצוע העוסקים בתחום הטיפול והליווי המטופלים במרכז הינם מה

הנורמות והערכים החברתיים, התרבותיים הייחודיים של החברה החרדית והדתית.
14
  

 

 

 

 

 

 

 קונצנזוס

האחרונה התפוצצו מספר פרשיות של פשע לכאורה בעולם החרדי, פרשיות אלו זכו על ידי התקשורת בשנה 

לכינוים מאד צבעוניים. האם המרעיבה, אמא טליבאן, האברך הדורס, וכדומה. הפרשיות הללו נפלו נפלו לידי אנשי 

עינים, מאחורי כל החזות  התקשורת כפרי בשל. הנה תפסנו אתכם, צבועים שכמותכם, תפסיקו לעשות גילגולי

הצדקנית הזו מסתתר עולם מושחת ורקוב, מאורת שדים, מערת מכשפות. אתם תמיד תוקפים את הפשיעה 

החילונית, זו שהפכה את המרחב הישראלי למערב הפרוע, והנה אתם מתגלים כמונו בדיוק, בשר ודם, בעלי דחפים 

דים אכולי שנאה שהואילו בטובם להסביר לצאן מרעיתם בהמיים כמו כל אדם אחר. פה ושם נמצאו גם כמה מלומ

את הפילוסופיה הידועה והמגוחכת שבדיוק להיפך, ככל שחוסמים את האדם מדברים מסוימים זה רק גורם לו 

להמשך אליהם יותר. וכולי, וכולי, וכולי. כדי להתמודד עם הנושא הזה עשיתי דבר מאד פשוט. כדי להבין את 

ר החרדי לא מספיק למרוח כמה כתבות צבע על סיפור מסוים. מי שרוצה להסתכל על מימדי הפשיעה בציבו

הדברים בצורה רציונלית ומדעית, עליו להשוות את נתוני הפשיעה החרדית לנתוני הפשיעה הכללית. למשל. היה 

בואו נניח השנה סיפור מסעיר של האמא המרעיבה. אני לא נכנס לכל הסיפור הזה אם אכן היה או לא היה. אבל 

שאכן היה. התקשורת יצאה במחול שדים, הנה החרדים שמתעללים בילדים, וכמובן שלכל לבלר פוחז יש כבר 

הסבר מדעי משכנע, שאם יש הרבה ילדים במשפחה זה גורם לעליה תלולה בפשיעה נגד ילדים. כך מסביר לנו 

מתעללים. אבל, בואו נבדוק כמה תיקים  ברצינות כתבת צעירה, המשמשת בשעות הפנאי כפרופיסור לעניני חרדים

תיקי חקירה על אלימות נגד  9000-מהסוג הזה נפתחים כל יום במדינת ישראל? במדינת ישראל נפתחים בכל שנה כ

קטינים. כלומר, שלושים תיקים ביום. מישהו שומע עליהם? האם התקשורת מדווחת עליהם? על פי חלוקת 

מהאוכלוסיה. בא נניח שזה אפילו פחות, אולי לא כל מצביעי ש"ס הם  12.5%המנדטים בכנסת הציבור החרדי הוא 

. לפי זה בכל יום היו אמורים להתפוצץ שלושה תיקים של אלימות חרדית נגד קטינים. בכל 10%חרדים, בא נניח 

רי מק 18000עבירות מין,  4000מקרי שוד,  4000תיקים על תקיפה חמורה,  10000שנה נפתחים במדינת ישראל 

עבירות סחר בסמים. על פי הסטטיסטיקה הזאת היו  9000פריצות,  50,000מקרי רצח,  125אלימות בין בני זוג, 

אלימות  1800עבירות מין,  400מעשי שוד,  400תיקי תקיפה חמורה על ידי חרדים,  1000אמורים להיות כל שנה 

בסמים, וכל זה על ידי חרדים מזוקנים!!! בפועל  עברות ש/ל סחר 900פריצות, ו 5000מקרי רצח,  12בין בני זוג, 

כמובן שזה לא מה שקורה, אבל כשכן קורה משהו התקשורת עושה מזה קול רעש גדול. ממש מגוחך שמקרה כמו 
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האברך הדורס הגיע לתקשורת והפך לפרשיה, בזמן שמאות תיקים כאלו נפתחים בכל יום במדינת ישראל ואף אחד 

רבה פעמים אני שומע את הטענה שהפשיעה החרדית פשוט לא מדווחת. בואו נחשוב לא חושב לדווח עליהם. ה

לרגע האם זה אפשרי. במדינת ישראל בכל יום ישנם עשרות מקרים של אלימות קשה. לאלימות הזאת ישנו תוצר 

פצועים=אין יש פצועים, חד וחלק. אין  -פצועים והרוגים. איפה שיש אלימות  -מאד חד וברור ובלתי ניתן להסתרה 

אלימות. ובכן, אם החברה החרדית מסתירה את הפשיעה הפנימית, היא אמורה להתמודד עם כל אותם פצועים 

והרוגים. בא נניח ששני חרדים רבים ואחד נפצע בעינו. מעשים שבכל יום בחברה הכללית. נו, מה עושים עכשיו 

שון שהם עושים כשמגיע אליהם כזה דבר זה עם העין המדממת? הרופאים בחדר מיון אינם טיפשים. הדבר הרא

טלפון למשטרה. אם הטענה הזו נכונה אמורים להיות כמה מקרים כאלו ביום!! איפה מחביאים אותם? יש פצוע 

בינוני. מה עושים איתו? הא בטח, מחביאים אותו בשטיבל. ואם המצב מידרדר? מה עושים לו? הוצאת דיבוק? 

איפה מסתירים את הגופה? בפריזר של השטיבל? אולי קוברים אותה בחצר  קמיע מהרב כדורי? ואם הוא מת?

האחורית של השטיבל? אין כזה דבר להחביא פשיעה. הציבור הערבי מנותק מהממסד הרבה יותק מאשר הציבור 

החרדי. האם הם מצליחים להסתיר את הפשיעה במיגזר? בתי הכלא מלאים בערבים, וריקים מחרדים. למה? מישהו 

על פורץ חרדי? שנכנס רעול פנים לדירה? מישהו שמע על רוצח חרדי? לא איזה מקרה עמום שנפל לו תינוק  שמע

מהידים, אלא פשוט לקח רובה וירה? הרי זה דבר שקורה במדינה עשרות פעמים בשנה, לא משהו הזוי. ולא נשכח 

ערי הפריפריה, חלקם בעלי תשובה, שרוב הציבור החרדי הם ספרדים מצביעי ש"ס שמפוזרים על כל הארץ, בתוך 

ויש ביניהם הרבה אנשים שגדלו בשכונות מצוקה ויודעים היטב מה זה פשע, לא איזה רעבאראלאך ממאה שערים. 

והם הרוב, לא מיעוט קטן. אליאור חן הוא בדיוק מהציבור הזה. ולמה הוא לבד? למה אין כל יום עשרות אליאור חן 

לייצר? אני לא מבקש מאף אחד להעריך אותי כי אני לא רוצח, ולא מבקש  כמו שהסטטיסטיקה הייתה אמורה

שישתחוו לי כי אני לא גונב. אבל החוצפה והעזות מצח של התקשורת, לבא ולהטיף מוסר לציבור הכי פחות אלים 

 בעולם!!! איפה יש ציבור בכזה גודל שלא הוציא מקרבו רוצח אחד, ברצח בכוונה תחילה, במשך שישים שנה?

תראו לי. מאד מעניין. איפה? גולת הכותרת של "האלימות החרדית" זה כמובן ההפגנות החרדיות. אז דבר ראשון 

אני כמו רוב הציבור החרדי נגד השימוש המופרז בהפגנות. התקשורת מדברת על ההפגנות, כאילו כל החרדים 

בני  -ה לאחרונה הפגנה בישובים הבאים מפגינים. בואו מעשה חשבון. יש בארץ הרבה ריכוזים חרדיים. מתי היית

ברק, קרית ספר, ביתר עילית, אלעד, אופקים, רכסים, אשדוד, צפת, קרית גת, חצור הגלילית, ערד,עימנואל, 

נתיבות, והקהילות החרדיות בחיפה, פתח תקוה ורחובות? ומה עם כל הציבור הענק של ש"ס? כל ההפגנות 

ים בירושלים, ולפעמים גם בבית שמש. לומר שהחרדים עושים הפגנות, זה איזור מאה שער -מתרכזות במקום אחד 

בערך כמו לומר שכל החילונים גרים בצפון תל אביב. זו נקודה אחת. אבל יש פה נקודה נוספת. אולי מישהו יודע 

בכלל,  כמה שוטרים נפצעו או נהרגו בהפגנות החרדים מקום המדינה ועד היום? כמה? כל הפצועים האלו, אם ישנם

לא מגיעים לכמות הפצועים שמדינת ישראל מייצרת ביומיים שלוש. לזה קוראים אלימות ? אלא מה, שזה הכח של 

התקשורת. התקשורת יכולה לעשות הכל. היא יכולה לשכנע אנשים במערב שישראל סוחרת באיברים, היא יכולה 

צרים, והיא יכולה אפילו לשכנע אנשים לשכנע את ההמונים שהיהודים אופים את המצות עם דם של ילדים נו

 שהמפץ הגדול קרה כי הוא קרה.

 

 סיכום

                                                                                                                                             
 . 2015ביולי  15דני ימיני, קו לנוער, שיחת טלפון,  14
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תקיפה מינית במגזר הדתי היא נושא מוכחש והחברה הדתית ככלל מתקשה לקבל את קיומו. האנשים הנפגעים 

נתקלים בחומות של הכחשה והשתקה מצד הפוגעים ותומכיהם ומה שמצער עוד יותר, מצד ציבור שמאמין באופן 

אוטומטי לתוקפים ומציג את עדויות הנפגעים כמשוללות תוקף. המתלוננים מוצגים כשקרנים, בעלי אינטרס להרוס 

חייו של אדם חף מפשע ואף כלא שפויים. ניסיונותיהם לדבר נתפסים כמסוכנים ונעשים מאמצים גדולים להחזירם 

בקרב אירגוני נשים והן בקרב רבנים לשתיקה. במקביל לתופעת ההכחשה וההשתקה ישנה היום התעוררות הן 

ששמעו עדויות מנשים שנפגעו ומודעים לצורך לטפל בעניין באופן חמור ביותר. אחת הדוגמאות לכך היא עמותת 

 "קולך", שפעילותה החלוצית והאמיצה ראויה להערכה.
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