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.כנאכפר יא"מתושילוב ילדים עם הפרעות נפשיות בחינוך הרגיל 



פגיעה מינית בילדים בחברה הערבית בישראל

בישראלשנערך 2017סקר אפידמיולוגי 

7.9%

ודיווחו  כל שהיא עברו פגיעה מינית 



בסקר לא נמצא הבדל מובהק בין האוכלוסייה היהודית  
לאוכלוסייה הערבית בשיעור הדיווח על פגיעה מינית  

(. 2017', ואחויזל-לב)בקרב הילדים 

אוכלוסייה

ערבית

אוכלוסייה

יהודית



,עם זאת
החוקרות מעריכות שבפועל שיעורי הפגיעה המינית  
, בחברה הערבית גבוהים יותר מהשיעורים המדווחים

.  בשל שיעור דיווח נמוך בחברה הערבית



אך מהמציאות בשטח עולה כמטפלות באמנות בחברה 
הערבית נחשפות למקרים רבים של ילדים שעברו פגיעה 

רקייק-מרזוק אבו; 2016, מסארוה; 2017, חליפה)מינית 
(.2015', ואח



  המודעות לפגיעות מיניות בילדים בחברה
עם ההכרה כי  , הערבית הולכת וגוברת

המקרים המדווחים הם רק על קצה הקרחון  
.  של היקף התופעה



:באמנות נחשב לכלי יעילטיפול 

קיימים מחקרים לגבי טיפול באמנות לא ,עם זאת 
.  בילדים שעברו פגיעה מינית בחברה הערבית

לאיתור וזיהוי של פגיעה  -1
-Lev)מינית בילדים 

Wiesel & Snir, 2000)

לטיפול בילדים -2
שנפגעו  

(Pifalo, 2009)מינית



הפער המחקרי

מחקרים בנושא  
התאמה  

תרבותית של  
הטיפול באמנות  
לחברה הערבית

מחקרים בנושא  
טיפול באמנות  
בילדים שעברו  

פגיעה מינית

לא קיימים  
מחקרים



מטרת המחקר

 אינטגרציה בין הספרות העוסקת  לערוך
בטיפול באמנות בילדים שעברו פגיעה  

מינית לבין הספרות העוסקת בהתאמת  
על מנת  , הטיפול באמנות לחברה הערבית

:לבדוק

 אילו מהפערים ניתן להציע כיוונים  לגבי
לפתרון באמצעות אינטגרציה של ספרות 

?קיימת

 מחקראילו מהפערים נדרש המשך לגבי?



ממצאים

שבעהעלוהאינטגרטיביתמהסקירה
ביןהתנגשותקיימתבהםנושאים
לביןבאמנותהטיפולמאפייני

והצרכיםהנורמות,הערכים,המאפיינים
.הערביתהחברהשל



 נושאים קשורים לטיפול באמנות ככלי לזיהוי ואבחון

:של פגיעות מיניות בקרב ילדים

לפגיעות מיניותאינדיקטורים -

חובת הדיווח-

:הקשורים לטיפול עצמונושאים 

האמנותתפיסת -

הדת והאמונהחשיבות -

סודיות ופרטיותתפיסת -

לגבי נפש ורגשותתפיסות -

המשפחה בטיפולשילוב -



נושאים הקשורים לטיפול באמנות ככלי  
לאבחון

הם מאפיינים של היצירות  אינדיקטורים לפגיעות מיניות •
.  שעשויים להיות קשורים לפגיעות מיניות

קיומה של פגיעה בוודאות על אינם מעידים האינדיקטורים •
אך הם  , ואינם הדרך היחידה לזהות פגיעות מיניות, מינית

.  עדיין מהווים כלי חשוב בעבודתה של המטפלת

לפגיעות מיניות שקיימים בספרות מתבססים האינדיקטורים •
ולכן עשויים שלא  , על התרבות המערבית ונחקרו בה

. הערביתמהחברהלהתאים לילדים 



 חשובה מאד מפני שהיא מהווה דרך  חובת הדיווח
.  להגן על הילדים מהמשך הפגיעה

נתפסת  בה פגיעה מינית , בחברה הערבית, עם זאת
קיום חובת הדיווח עלול , כפגיעה בכבוד המשפחה

.  להעמיד את הילד בסכנה ממשית לחייו



נושאים הקשורים לטיפול עצמו

 האמנותתפיסת
 בחברה הערבית האמנות  , לחברה המערביתבניגוד

.  אינה נתפסת ככלי לביטוי רגשי ואישי
 רגשי באמצעות אמנות עשוי להיות חדש ביטוי

.עבור המטופלים
  מצב זה מקשה על ביטוי רגשי בתחום הפגיעות

.שבו הביטוי הרגשי קשה מלכתחילה, המיניות



חשיבות הדת והאמונה
  בחברה הערבית טיפול נפשי נתפס כתפקיד

ולכן מצופה מהמטפל לשלב  , של אנשי הדת
תכנים דתיים ושיטות טיפול מסורתיות  

.  בטיפול
ישנה חשיבות  , במקרים של פגיעות מיניות

אלא  , לא רק לעיבוד הרגשי של הטראומה
.  גם להשבת הכבוד למטופל ולמשפחתו

 הציפייה מהמטפל לפעול כאיש דת.



 ופרטיותתפיסת סודיות
  הפרטיות והסודיות של הטיפול הן חלק בלתי

.נפרד מהסטינג הטיפולי
אך ביתר  , הפרטיות והסודיות חשובות תמיד

בשל התפקיד  , שאת במקרה של פגיעות מיניות
.  הקריטי של האמון בין המטופל למטפלת

  בחברה הערבית קיימים קשיים לשמירה על
.  הסודיות והפרטיות של הטיפול



תפיסות לגבי נפש ורגשות
  בחברה הערבית טיפול רגשי מזוהה

ולכן עלול להיות כרוך , עם מחלת נפש
.לילדנזק לגרום בסטיגמה שעלולה 



 בטיפולשילוב המשפחה

 של מאד במקרה שילוב המשפחה בטיפול חשוב
.בילדיםפגיעות מיניות 

 בחברה הערבית קיים קושי לשלב את , זאתעם
חוסר , התנגדות המשפחההמשפחה בטיפול בשל 

תפיסה לפיה הטיפול קשור , הכרה בחשיבות הטיפול
.  ועוד, בלבדלילד 



מסקנות

  רגישות תרבותית והתאמה תרבותית חשובות
כאשר מדובר בטיפול  , באופן כללי בטיפול באמנות
.בילדים שעברו פגיעה מינית

 עבור  מציעה כלים מוגבלים הספרות הקיימת
ההתאמה התרבותית  מטפלות באמנות לגבי 

הנדרשת במקרה של טיפול בילדים שעברו פגיעה  
.  מינית בחברה הערבית



 מנת לאפשר למטפלות  על נדרש המשך מחקר
לממש את מלוא הפוטנציאל של הטיפול  

מינית בחברה  שנפגיעולילדים ולעזור באמנות 
.הערבית



המלצות

למטפלות:

לגלות רגישות בנושא האינדיקטורים

ייתכן שהילד מנסה : רגישות לביטוי האמנותי
לרצות את המטפלת ולא לבטא את רגשותיו

  להכיר תכנים דתיים רלוונטיים ואת מתודות
.  ההתערבות של אנשי הדת

 ולהסביר , למרות הקשייםהסטינגלשמור על חוקי
לסגל בית הספר את חשיבותן של הסודיות  

.  והפרטיות



:מערכתיותהמלצות 

 חדר מיוחד לטיפול באמנותהקצאת

שינוי חקיקה בנושא חובת הדיווח

חדר טיפול 
באומנות
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