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 סיכום דיון 

 בנושא פדופיליה -הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהולועדת  נושא: 

  אסמכתא :  09:00 שעה:  01.08.2019 נערך ביום:

 פרננדה חימנס  נרשם ע"י :   שני חן נוהל ע"י:

מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים  -שני חן כהןגב' , סגן ראש העיר – דני הרושמר  נוכחים:
 מנהלת -טלי שלמה, גב' יועצת ראש העיר למעמד קידום האישה -טלי רונה, גב' ואלכוהול 

למאבק באלימות  רכזת פעילויות ברשות -פרננדה חימנסגב' , וההדרכה הפרט רווחת מחלקת
 ירוני ע ולחוסן הבריאות לקידום המחלקה מנהלת -שרון ג'ורג'יסמים ואלכוהול, גב' 

  מנחים מנחת -שירה זימנראובדנות, גב'  למניעת הלאומית התכנית מתאמת

מנהלת היחידה   -שירה חכמוןעירוני, גב'  ולחוסן הבריאות לקידום המחלקה  פרויקטים מנהלת
ור שיט -נוח חיימסוןעו"סית התמכרויות נוער וצעירים, מר  -תר שלםאסלקידום נוער, כב' 

 -יוסי רווקפנאי, מר  לתרבות העירונית  החברה הרך הגיל אגף מנהלת -ורד קופלוביץעירוני, גב' 
והתנדבות שח"ק, גב'  קהילתית לעבודה המחלקה מנהלת סילביה בקררכז סיירת הורים, גב' 

 לויעדי , גב' יסודי לחינוך  המחלקה מנהלת -אורית ליבוביץ, גב' מנהלת אגף שח"ק -רוזי נוימן
, מר בדרכים לבטיחות העירונית הרשות מנהלת -סיגל שטריתחברת מועצת בעיר, גב'  -סקופ

השירות  - אורנההשירות הפסיכולוגי,  -מנהל השירות הפסיכולוגי, בתיה האס שלמה גור
 -שרה ריסאגף נוער.  -חווה הייטי. מנהל לתת פה, ונציגי משטרה -רן יהושעהפסיכולוגי, מר 
 מיוחדות.הבית למשפחות 

נערכה פגישה מקדימה  – בשל הפתעה י נעדרה מהפגישה ברגע האחרון"שפ -גבאיורד נעדרו: 
  -היא מאשרת ותומכת בקידום התוכנית במערכת החינוך. אסף אלון /חדווה דנינו איתה בנושא.

 מקרה חירום איתור נעדר בכפ"ס. אמיר סילבר. -הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. שי זייד

 יועמ"ש העירייה  -ומר אלון בן זקן -חברי הועדה המשתתפים, מר איתי צחר מנכ"ל העירייה  תפוצה:

 נעסוק היום פגיעות מיניות בילדים,   -וההירתמות בנושא כה חשובהיענות ברכות על הנוכחות המרשימה , -שני
 30%. הנתונים מראים כי לבתי ספר ואף לגנים תכנים בנושא רחיב. מטרת הועדה היא לעבות ולההפדופילי בנושא

תפס רק לאחר כמה וכמה פגיעות, נדבר ינפגעים מינית, אם אנחנו נתמקד רגע בפדופיל הוא י 13מהילדים עד גיל 
המטרה העיקרית זה לעסוק במניעה בשביל שנוכל לצמצם אך לא, כיצד?  –עדה האם טיפול בפדופיל, כן ובו

 פגיעה ככל הניתן.מקרי 

בחטיבות הביניים, תוכנית שכתבנו פה בעיר הרשות  תוכנית מיניות בריאהכיום בעיר מועצת נשים מובילה 
סוק במניעה חשוב שנוכל לע  .חטיבותכל הב שנים  וכיום אני גאה שהיא רצה 7למאבק בסמים ואלכוהול ליפני 

ית של פדופילים. זוהי תמצית עבודתנו למנוע פגיעות  שהרי הם מושא הפגיעה המינ בות ולהגיע גם ליסודי וגןול
 בגוף ובנפש. 

 :הצגת המצגת

 ארוטית נמשך מבוגר בו מצב Richard Von krafft הגרמני הפסיכיאטר י"ע  19 ה במאה הוגדר פדופיליה המונח
 (. Branford, Bloomberg a Buorget, 1998)  לילד

 טומן המושג.  אהבה שפירושה Philia ומהמילה Paidagogos ילדים מוליך או מחנך היוונית מהמילה מקורה
, הילד  עם גופני מגע ללא(, אקסהיביציוניזם ) מין איבר מחשיפת החל  ילדים עם מיניות התנהגויות קשת בחובו

 עד"  תמימים"  ליטופים, פורנוגרפיים בתכנים הילד עם צפייה , מגונות  הצעות, פה ניבולי הכוללת מינית הטרדה
 ברמת גם להיות יכולה פדופיליה זאת עם. הקורבן לגוף  חדירה הכולל סדום מעשה, אונס, אינטימיים ליטופים

 .בלבד המיניים  והדחפים הפנטזיות
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 עומדת וההתנהגות ההגדרה ובגרעין היות ילדים של  מיני ניצול או  בילדים מינית כהתעללות ידועה פדופיליה
 ( 1995, פרנסיס. )מבוגר  עי הילד  של הבנה או/ו חופשי רצון מתוך שאינה בכפיה התנהגות

 . מינית בגרות של סממנים בהם הופיעו  שטרם בילדים בוגר של מודע מיני עניין היא  הפדופיליה

עיון בנושא: טיפולוגיה, מאפייני הפדופיל, נתונים בנושא פגיעות פדופיליות בקרב ילדים, פדופיליה ברשת, חוקים 
 ודרכי התמודדות.

 האם פגיעות של פדופיל יהיו רק פיזיות ממשיות ?  -יעד

לא רק, מעבר למגע פיזי, יש מעבר כגון: מניפולציה רגשית, חשיפת אברים מוצנעים, התאהבות בילד/ה וכו'  -שני
היות והגורמים והטיפול  בין ילדים לא ו)גילוי עריות( בפגיעות בתוך המשפחה  לא נעסוקחשוב לי להבהיר שהיום  

 הוא אחר.

למרות המודעות למסכים ותוצאותיו צריך להבין שברשת קל מאוד לפתות ילדים  -לגבי פדופיליה ברשת
 . באמצעות מוצרים כאלה ואחרים שהם משמשים אותם למשחקים נפוצים

אלא רחבה בנושא פגיעות  נושא הפדופיליה או פגיעה מינית בילדיםספציפית כלפי במדינת ישראל החקיקה אינה  
ברגע שאנחנו יודעים שפדופיל נתפס רק א יש כל מיני חוקים אליהם נכנסים קטינים ופגיעות בהם(.  )ז"מיניות 
נושא בעירונית ליישב מדיניות . או אז מדובר בעשרות ילדים שנפגעו! אנו חייבים פגיעות זה קריטי   עשרותלאחר 

במיוחד פי שאנו מלמדים אותם לצחצח שינים או/ו לחצות את הכביש.  וללמד ילדים והורים  להיזהר בדיוק כ
אקח . אנחנו יודעים שככל שפגיעה מינית מתרחשת בגיל מוקדם כך ההשלכה שלה על הבגרות היא יותר קריטיתש

כי הוא  את הקהילה מחויב לעדכן הוא או הרשויות את ארה"ב כדוגמא, שם אם יש פדופיל שגר בעיר / שכונה 
אז חוקים אנחנו יכולים להציע  שם וכך זה כבר מעלה את המודעות ומזהיר את החברה בה הוא נמצא. מתגורר

 לממשלה אבל ברמה העירונית המידית אנחנו יכולים לבנות תכוניות שיעלו למודעות ויגנו על הקהילה. 

בדיוק  ופוגעות לות לפגוע תמיד גבר, אך חשוב לציין כי גם נשים יכו מדמייניםאנחנו מדברים על פדופיליה ובראש 
 . מעטים המחקרים שעסקו בהן עד כה אך ידוע כי התופעה קיימת.כמו גברים

 הצגת עבודתם אל מול פגיעות מיניות והסבר על פגיעות בילדים: -ח"שפ

ילדים הם אוכלוסייה צייתנית לכן קל לפגוע בהם, להפחיד אותם ולעשות מניפולציה. רב הפגיעות בילדים  
מגיעים ממכרים ומכאלה שאמורים לשמור ולהגן עליהם כשיש פגיעה בילד/ה ההשלכה היא משמעותית מאוד, 

פעולה שהפוגע יוצר עם הילד, הפוגע מפעיל מניפולציה   "דינמיקת הסוד"וצרת פגיעה גדולה באמון במבוגרים. נ
ומניפולציות כדי לבדוק האם  לשמור את המעשה בסוד ביניהם, הפוגע מכין את הקרקע ומפעיל רשת של מתנות

 הילד יכול לשמור את הסוד לעצמו ואם הוא מרגיש חשש יעבור לאיומים.

הפוגע גורם לילד/ה להרגיש רצויים, נבחרים, הם יתנו מחוות של מתנות ומענה רגשי ופיזי  "את/ה הנבחר/ת"
פר הוא בטוח במקומו והפגיעה שהילד לא מסלילד וזאת כדי שהילד ישמור את הסוד לעצמו, ברגע שהמבוגר מבין 

 תהיה מעכשיו ממושכת.

פעולה נוספת שהפוגע ישתמש בה היא בלבול, כדי שהילדים לא יבינו מה בדיוק מתרחש, ז"א הפגיעה עצמה לא 
בלבול במה שקורה, למרות שעמוק  רחייבת להיות לא נעימה, היא יכולה להיות לעיתים נעימה לילד ולכן ייווצ

 אצל הנפגע תהיה הבנה שמתרחש משהו לא תקין 

הצגת סימני אזהרה אצל ילדים שעברו פגיעה כל שהיא: שינוי פתאומי בהתנהגות, כאבי בטן, ראש ותלונות 
  הנראות כפסיכוסומטיות, התכנסות והסתגרות, תוקפנות כלפי ילדים אחרים. 
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בזמן הוא יוכל לחזור לשגרה, אנחנו נכנסים גם למקום של טיפול וגם למקום  אם ילד מטופל -בתיה שפ"ח
 המשפחות בצורה פרטנית. 2ילדים אנחנו נלווה את  2המניעתי ואם מדובר בפגיעה בין 

טיפול של אירוע פגיעה בילד הוא בחוזר מנכ"ל והצעד הראשון הוא קודם כל הפסקת הפגיעה מידית, מיידעים את 
 מי כרגע נמצא יותר בטראומה. . ברגע שקורית פגיעה כולם עוברים טלטלה וצריךהצוות הטיפולי

בין אם זה בבית, בגן או חשוב מאוד להכניס תכנים גם בגיל הרך, לכולם קשה לדבר על מיניות במיוחד מול ילדים 
הילדים וכנ"ל  בבית ספר לכן חשוב שהצוות המקצועי במוסדות הלימוד יכלו לעבור הכשרה בנושא וידברו מול 

הורים כדי שאם חלילה ילד יפגע הוא יוכל להרגיש בנוח לספר או למורה, גננת, יועצת או ההורה אבל חשוב לתת 
 ולא יסתיר את הפגיעה. לספר על המקרה  מה כתובותלילד מעטפת, רשת ביטחון וכ

רה מקצועית. תכונית חשוב מאוד להכניס כבר בגנים תוכניות מוגנות, לרתום את הגננות וללוות אותן בצו 
 .בניהם מיניות בריאה, וגם נגיעות של "אזורים אפורים"  מפגשים  10המוגנות בעלת 

 פגיעה מינית היא אלימות מינית נטו. לא מדובר במגדר ולא מדובר בנושא מיניות מדובר באלימות.

 

 נתונים.  -משטרה

מיניות בריאה כגול "הגוף שלי  במסגרת כישורי חיים הכוללים כיתות א' + ב' אנו מעבירים תכנים  -אורית
. בטווח ברשותי" לאחר מכן אנחנו נוגעים בנושא של מיניות בכיתה ו' לקראת מעבר לחטיבת באמצעות המחנכת 

 ביניים חשוב שנוסיף עוד תוכניות.

חשוב לעבות את התוכניות הקיימות ולהכניס תכנים היכן שחסר, אותי כאבא וכסבא המידע הזה   -דני הרוש
ציב, מבקש להגיש מטלטל, עיריית כפר סבא תדאג להוסיף תוכניות מעבר לקיים ונמצא יחד את מקורות התק

 . תוצרים תוך חודש

גיעה מינית ע"י זר המענה הוא הטיפול ניתן לילד שעבר פ –ה טיפולית בשפ"ח ידיש לנו יח -אורנה שפ"ח
 פסיכולוגי ויצירת רשת בטחון לילד הנפגע, בד"כ ההתאוששות מפה יחסית מהירה כי מדובר בפגיעה חד פעמית. 

יש להגיד שהנושא הוא בגדר   אנחנו לא נותנים מענה לפגיעות בתוך המשפחה, מקרים כאלה משתייכים לרווחה
 .האלימות ולא מגדרי 

. בקהילה מיניות פגיעות עם התמודדות לדרכי וקהילות חינוך מערכות של צורך מתוך קמה" פה לתת" תוכנית -ןר
 מבקש אשר משהו נפתח האחרונות בשנים. האוכלוסיה גווני בכל מתרחשות בילדים מיניות פגיעות  לצערנו

 התכנית. וקהילות ילדים גני, ספר בבתי ופועלת הוליסטית היא התכנית  .אלו קשים נושאים עם באומץ להתמודד
,  להורים, למורים, משותפת  ושפה פה נותנת היא.  ומעשיים פשוטים וכלים עמדות על עבודה,  מקצועי ידע כוללת

 . ונוער לילדים

 ומורים  הורים במסוגלות מאמינים מאוד אנחנו. ונוער ילדים, מחנכים, הורים 40000-לכ הגענו האחרונות בשנים
 מתקשרת, בריאה חברה הוא  שלנו החזון. וחיובי  ישיר פשוט באופן לילדיהם מינית ומוגנות בריאה  מיניות לעצב

 . ובטוחה

 


