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   מי אנחנו

 

תוכנית שמטרתה להגביר את האיתור והדיווח של 

נוער ובוגרים בעלי , מקרי התעללות והזנחה של ילדים

 .צרכים מיוחדים

מתוך כך עוסקת התוכנית בהגברת המודעות וצמצום 

הבאים , החסמים של אנשי מקצוע מתחומים מגוונים

ית זוהי תוכנ. במגע עם אוכלוסיה זו במסגרת תפקידם

, איתור ילדים'הטמעה לידע שנצבר ונכתב בספר 

צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות המצויים בסיכון 

 .'מהלכה למעשה -להתעללות ולהזנחה

 

 

 

              ,עמיתים יקרים

 

האחד . תכנית מצוף מאופיינת על ידי שני סוגי חיבורים

 התעללות בחסרי ישע  –החיבור בין שני עולמות תוכן 

כל . כלוסיות בעלות צרכים מיוחדים מאידךמחד ואו

אחד מהתחומים נושא בחובו עולם שלם של מצוקות 

תיאוריות ודרכי , כמו גם מגוון רב של מאפיינים

החיבור האחר הוא בין מגוון שירותים . התערבות

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות משלבות , עמותות:

ידיים כאשר כל גורם מעמיד לרשות הפרויקט את 

כולות המיוחדות שלו על מנת לבנות יחד תוכנית הי

 .חדשנית מעולה

 

. אנו נמצאים באמצע הדרך של פרויקט חשוב זה

הורתו הייתה בתקווה גדולה ועתה אנו רואים כיצד 

 .תקווה זו הולכת קורמת עור וגידים ומתממשת

 

 

 

 

 –עם תום קורס הכשרה ממושך למובילים היישובים 

הם החלו בחריש , הילתםאלו המהווים חוד חנית בק

יוצר , מציף את הנושא, כל אחד מהם ביישובו. עמוק

, מעביר ידע, שיתופי פעולה בין גורמים שונים ביישוב

הלים אשר ישמשו בסופו של דבר ונבונה כלים 

הגברת הזיהוי האיתור  –לקידום מטרות הפרויקט 

והדיווח של התעללות באוכלוסיה בעלת צרכים 

היא מחייבת לשנות , אינה קלה מלאכה זו. מיוחדים

לגייס רצון טוב , לחשוב אחרת, דפוסים קיימים

כל אחד מהמובילים עושה זאת . ולמצוא תקציבים

. בדרכו ובצורה ההולמת את הקהילה בה הוא פועל

אך כל פרויקט חדשני אינו מבטיח גן של , אין זה קל

 .ורדים

 

. היבט אחר של הפרויקט הינו ההכשרה הרוחבית

מקצועית רלוונטית הניתנת לאנשי מקצוע  הכשרה

הפעלת היבט זה נעשית . בשטח העוסקים במלאכה

מעורבות רבה של משרדי הממשלה השונים תוך 

 .המציפים את הנושא בימי עיון מחוזיים וארציים

 

, במהלך הטיפוס במעלה הפרויקט החלפנו סוסים

יפעת קליין אשר הובילה את התוכנית מתחילתה 

על הבסיס האיתן שבנתה החל אורי . סיימה תפקידה

אנו מאחלים ליפעת . גור דותן להתוות את הדרך

הצלחה בתפקידה כמנהלת תוכניות באשלים כמו גם 

 .הרבה איחולי הצלחה לאורי בהמשך העשייה

 

אשלים , י"אני מקווה ששיתוף הפעולה הפורה בין אל

ימשיך וישא פרי , משרדי הממשלה והשלטון המקומי

 .הילולים

 

 ,בברכת שנה טובה

 

 ר חניתה צימרין"ד

 י"נשיאת אל

 

 'מצוף'ניוזלטר תוכנית 
 0313 ספטמבר
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 'החובה שלנו -הזכות שלהם'

 אשלים, מנהלת תוכניות, יפעת קליין: כתבה

 

החובה  -הזכות שלהם'התקיים הכנס  23.12.2002 -ב

הכנס עסק באיתור . 'מצוף'במסגרת תוכנית ' שלנו

, צעירים ובוגרים עם מוגבלות נפגעי אלימות, ילדים

 יתה להעלות את הנושא על סדר היוםימטרתו הו

הציבורי ולעודד אנשי מקצוע להתמודד עם המורכבות 

שבאיתור ודיווח על ילדים ובוגרים עם מוגבלות נפגעי 

 .אלימות

לצורך הפקת הכנס הצטרפו לשותפים הקבועים של 

. התוכנית גם אוניברסיטת בר אילן ובית איזי שפירא

תים החברתיים שר הרווחה והשירו -השר יצחק הרצוג

כיבד בנוכחותו את הכנס וברך את אנשי המקצוע 

 .העוסקים בתחום ואת המארגנים

 -ר חניתה צימרין"את הכנס פתחה הרצאתה של ד

י שדיברה על תופעת ההתעללות בילדים "נשיאת אל

אחריה הרצתה וחידדה , ועל הקשיים באיתור ודיווח

את הנקודות הייחודיות במקרים של אנשים עם 

שבמסגרת עבודתה , ברכה -לות בתיה חודטובמוגב

באשלים כמנהלת תוכניות וראש תחום היתה אחראית 

הרב . לפיתוח הנושא בשיתוף עם משרדי הממשלה

בנימין לאו דיבר על תפקידיהם של אנשי הקהילה מול 

בכל מה שקשור לעמדות הציבור כלפי , אנשי המקצוע

שים פגיעה באנ/אנשים עם מוגבלות כבסיס להגנה על

עם מוגבלות וגולת הכותרת של הכנס היה הפאנל 

הפאנל עסק בהליך הטיפול . 'מאיתור ועד טיפול'

, החל מהאיתור -במקרה של ילד עם מוגבלות שנפגע

ההליך המשפטי , חקירות מיוחדות, דרך פקיד הסעד

רונית ארגמן ממכון רם דיברה על . ועד הטיפול הרגשי

ום הוצגה העשייה הסיכונים והסיכויים בדיווח ולסיכ

המקדמת את הנושאים שעלו במהלך ' מצוף'בתוכנית 

היום כדורשים חיזוק ושיפור על מנת לצמצם את 

להקל על הנפגעים ועל אנשי המקצוע , הפגיעה

העוסקים בתחום ומתמודדים עם הקושי האישי 

 .והמקצועי

צעירים ובוגרים עם , ילדים'בכנס הושק הספר 

מהלכה  -התעללות והזנחהמוגבלות המצויים בסיכון ל

, מחברת ועורכת הספר -מרים מורבר. 'למעשה

דיברה על תהליכי הכתיבה והסוגיות המורכבות 

שעמדו בפניה ובפני הצוות המקצועי שליווה את 

 .הספר חולק לכל משתתפי הכנס. הכתיבה

בין ההרצאות שולבו סרטים  ובמבואה הוצגה 

לאנשים תוצר של סדנת אומנות  -'חלונות'התערוכה 

 .עם מוגבלות שנערכה בעירית נצרת עילית

שתי אמהות לילדים עם מוגבלות דיברו בכנס 

את דבריה של הדר . והשאירו רושם רב על הקהל

שסיפרה בכנס על החוויה של להיות הורה לילד , רייך

 (5  'עמ)תמצאו בהמשך הגליון , עם מוגבלות

הפידבקים של המשתתפים היו חיוביים מאוד וכולם 

יינו את הצורך בהרחבת השיח על נושא מורכב זה צ

. ובכלים פרקטיים עבור אנשי המקצוע ובני המשפחות

בימים אלה אנו שוקדים על תכנון כנס נוסף שיתקיים 

הודעה על התאריך המדוייק תפורסם , 2011בשנת 

 .בחודשים הקרובים

 

 

 

 רשויות שלוקחות חלק בתוכנית

 

 

 

 

 ירושלים ודרום מרכז צפון

 עילית נצרת

 כפר כנא

 מגדל העמק

 עפולה

 טבריה 

 תל אביב

 בת ים

 צ "ראשל

 נתניה

 

 אשדוד

 רחובות

 ירושלים

 דימונה
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 סיום קורס המובילים 

, בחודש מאי הסתיים קורס המובילים היישוביים 

התכנים כאשר ,' ש  22מפגשים של  12כלל הקורס 

 : העיקריים שהרכיבו את הקורס הם 

 

 .הזנחה , כלכלית,מינית , זיתפי -סוגי אלימות 

בחינת גורמי הסיכון של האנשים עם מוגבלות  

 .והבנת החסמים לאיתור ודיווח, לחוות אלימות 

וכיצד לבנות  נהלי , דרכי הדיווח,למידת החוק  

 .עבודה ושיתופי פעולה בין הגורמים השונים

רגשיים והתנהגותיים לאיתור , זיהוי סימנים פיזיים 

 . התעללות 

ה על עמדות ורגשות כלפי אלימות כלפי עבוד 

 . אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

כיצד אני מוביל את היישוב  –עבודה קהילתית  

ליצירת שיתופי פעולה והפיכת התוכנית 

 . למציאות מתיאוריה

 

עובדים . מדובר בתוכנית הכשרה חשובה מאד"

ים המטפלים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים יסוציאל

כשמדובר  ועשייה  רבות לחשיבה נדרשים פעמים

 .במצבי סיכון וחשדות להתעללות 

בקורס קיבלנו מידע חשוב והכרחי הקשור לפן 

נחשפנו לסוגי  ,ולכל חוקי ההגנה הקשורים  החוקי

ולעוד   המאפיינים את האוכלוסייה  מצבי הסיכון

 .נושאים חשובים הקשורים להתמודדות ונכות 

עבודה הינו ביצוע הי הדבר החשוב ביותר אך מבחינת

 .צמודה  ולמידת עמיתים היישובית תוך ליווי

 ,מסר ,ישי אני רואה בקורס הראשון אמירהבאופן א

פגיעה באנשים עם -והיא של כל השותפים למצוף

בואו נבין את המורכבות ונלמד .צרכים מיוחדים קיימת 

כל . להפסיק אותהאת השותפים לטיפול בקהילה 

זה קיים גם ,ומר באומץ יקט אויישוב שנכנס לפר

 "למגר את התופעה  להכועשה נו,  אצלנו

 מובילה יישובית נצרת עלית -בן חמו תמי

 

 ימי עיון מחוזיים במשרד החינוך

ס לחינוך מיוחד "דלית לילו יועצת בבי: כתבה

 י"שפ–ומדריכה ביחידה למניעת התעללות 

השתתפתי בשני ימי עיון חשובים ומבורכים המיועדים 

העובדים במסגרות החינוך  חינוך וטיפוללאנשי 

אשר התקיים באשכול , האחד במחוז מרכז :המיוחד

והשני אשר , 21.3.2010בתאריך ,פיס ברמלה

בתאריך , בפסגה חיפה, התקיים במחוז חיפה

1.0.2010 

את ימי העיון ארגנו היועצות הבכירות של המחוזות 

 עםו היחידה למניעת התעללות–י "בשיתוף עם שפ

 .מצוף תוכנית צוות

, מנהלים ,מפקחים -איש 150-לימי העיון הוזמנו כ

, א"מנהלים ומדריכים במתי, פסיכולוגים, יםיועצ

ממסגרות של החינוך  ,סים ומורים מובילים"עו

 . מכל המגזרים, המיוחד בכל המחוז

-ו" זה הגוף שלי"מהסרטים  צפינו בקטעים בכנסים

רו על החינוך המיוחד סיפ בוגריבהם   ,"עדות"

זאת לאחר שהיו בתהליך , הפגיעה המינית שעברו 

 .ובליווי המטפלת רונית ארגמן, טיפולי

הרצתה על הבעייתיות  ברכה בתיה חודטוב ' הגב

ית החינוך סיאוכלוב וטיפול והקשיים באיתור דיווח

הרצתה על  יפעת קליין מאשלים' הגב ,המיוחד

 ילדים עם מוגבלות אשר נפגעים: הפגיעה הכפולה 

 .גם מהתעללות 

י למניעת "השתתפנו בסדנא בהנחיית מדריכי שפ

תה העלאת המודעות התעללות שמטרתה הי

גיעה והתעללות דעות בהקשר של פו עמדות, לרגשות

העלאת המודעות למורכבות   ,בקרב אנשי החינוך

מיפוי הדילמות והמורכבות הייחודית , האיתור והדיווח

עלה הצורך . כההכוח והתמי, ומאידך מקורות הסיוע

בשיפור שיתופי פעולה בין הגורמים המטפלים 

, חסר אונים: הייתה התייחסות לפן הרגשי. בתופעה 

אין על מי )תסכול , (אצלנו זה לא קורה)הקטנה 
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, האשמה, כעס, חמלה, צער, ייאוש, עצב, (לסמוך

והן להיבטים נוספים שהמשתתפים ביטאו , אשמה

העובדה , ת שבענייןהבעייתיו: סוגיית הדיווח: כגון

שבמסגרות מסוימות מדובר בפקידי סעד מישובים 

שהוא , הלבטים שיש כאשר החשד הוא בהורה, שונים

למה חשוב , הדמות המטפלת העיקרית בתלמיד

הייתה התייחסות ? במה הדיווח עוזר? לדווח

לתלמידים פוגעים ולעובדה שהדיווח עוזר להם 

. לקבל טיפוללהפסיק את הפגיעה ומגדיל את הסיכוי 

מתי מדובר על פגיעה מינית ומתי על : סוגית האיתור

נושא של , התנהגות המאפיינת שלב התפתחותי

, למשל בין רווחה)שותפות מול תחושה של בדידות 

וסוגיות ספציפיות לסוג הלקות , (הורים, רשות, חינוך

במיוחד עם ילדים שלא יכולים לבטא במלים את :

: צומת ראשון: ת והמענים דובר על הדילמו.  מצוקתם

האם יש חשד לפגיעה ? היה או לא היה, זיהוי ואיתור

דיווח : צומת שני? בין תלמידים בבית הספר שלי

 לפקידת הסעד או למשטרה

 .טיפול: חקירה וצומת רביעי: צומת שלישי

גם פאנל  של אנשי מקצוע החשובים  במחוז מרכז היה

מחשש ועד ": בנושא, מאד לטיפול בנפגעים ובפוגעים

ראש היחידה  -הילה סגל' בהנחיית הגב, " דיווח

השתתפו מנהלת אגף פרט . י"שפבלמניעת התעללות 

, ח"מנהל שפ, ס"יועצת בי, מ"ס לח"מנהל בי, מ"וח

חוקרת ילדים ומטפלת בנפגעי פגיעה מינית רופא 

 .רכזת פקידות סעד לחוק נוער, פסיכולוגית, מחוזי

ושיתוף פעולה בין  עלתה החשיבות הרבה של תיאום

 .ל לטיפול בכל מקרה ומקרה"כל הגורמים הנ

צעירים , איתור ילדים"המשתתפים קיבלו את הספר 

בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות , ובוגרים

  . ר מרים מורבר "מאת ד," מהלכה למעשה -ולהזנחה

המטרות העיקריות של ימי העיון הן העלאת המודעות 

יעה והתעללות של ילדים ובני נוער לסיכון המוגבר לפג

המודעות לסוגיות של איתור העלאת , עם מוגבלויות

חיזוק הקשר והעבודה הבינמקצועית על , וכן ודיווח

 .מנת להתמודד עם הקשיים והדילמות העולים

מעורבות ורצון להמשך , המשתתפים גילו עניין 

נראה לי שנושא יום העיון הוא . העמקה והתמקצעות

המשתתפים , מעבר לעניין המקצועי. ביותר  רלוונטי

הביעו רגשות עמוקים של צער וכאב על מצבי הסיכון 

 .ונראה שהנושא הוא בנפשם, של תלמידיהם

מתוכננים ימי עיון דומים בכל בהמשך השנה 

 .המחוזות של משרד החינוך

 

 

 ...מהנעשה ברשויות

 

 

 ורד אברמוביץ  -צ"ראשל           

 . ראשונה וחלוצה  -ה כן היאראשון לציון כשמ

ראש  -נעמי אחימורלאחר אימוץ התוכנית  על ידי 

בדת קהילתית גויסתי כעו ,מינהל לשילוב חברתיה

ראשון לציון מורגלת בעבודה . להוביל את התוכנית

 ,ומהר מאוד חברו יחד גורמי החינוךבשיתופי פעולה 

יצרנו . הבריאות והרווחה להקמת ועדת היגוי עירונית 

נציגים מהמסגרות  30 -ורום רפרנטים של כפ

ום הפור. המטפלות באנשים בעלי צרכים מיוחדים

שעות  3פגשים בני מ 2מסיים בימים אליו קורס של 

ת המכשיר את הרפרנטים להוות כתוב, כל אחד

במסגרתם לנושא האיתור והדיווח ולפעול  להגברתם 

גורם מייעץ והיותם  ,באמצעות הכשרות לצוותים

 . ך במקרים של חשד לפגיעה ומתוו

ועדת ההיגוי ממשיכה ליזום ובונה בימים אילו יום עיון 

וחושבת כל הזמן כיצד ממשיכים לשמר , עירוני בנושא

את הכוח שנוצר בפורום הרפרנטים להגברת כמות 

 .  הדיווחים 
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 בין וענת תווינהולצפי ג–נתניה            

 

תגברת מתופעת האלימות בחברה הישראלית הולכת ו

נושא האלימות כלפי . והופכת לבעיה חברתית חמורה

אנשים עם צרכים מיוחדים לא זוכה להתייחסות 

עובדה המעמידה בסיכון אוכלוסייה , ציבורית נאותה

מנהל השירותים ,  עיר ללא אלימות, עיריית נתניה. זו

, שפחההמרכז למניעת אלימות במ -החברתיים

חברנו יחד והקמנו  ,והיחידה לטיפול בנכה ומשפחתו

גמה את הגורמים המטפלים יועדת היגוי עירונית שא

 .  צרכים מיוחדים בעיר עםבאנשים 

 ,לעיר נערך מיפוי שירותים' מצוף'עם כניסת תוכנית 

מענים ודיווחים  הקיימים בנושא אלימות כלפי אנשים 

ם פערים עם צרכים מיוחדים ונמצא כי קיימי

משמעותיים בין הצרכים של אוכלוסיה זו לבין המענים 

בנוסף נמצאו מעט מאוד . בתחום הפגיעה הקיימים

נתון , דיווחים על אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות

העומד בסתירה לממצאי המחקר התיאורטי של 

 . התופעה

 אחוזינתניה אשר מטרתה להעלות את  'מצוף'תוכנית 

ות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים הדיווחים של אלימ

 : פועלת בכמה מישורים מקבילים המשיקים זה לזה

מספר על מנת להעלות את  -נהלי עבודה ודיווח

בימים אלה , הדיווחים יש  ליצור נוהל מסודר של דיווח

צוות התוכנית בודק את הנהלים הקיימים ובונה נוהל 

אמנה ידי -בהמשך יוטמע הנוהל על, דיווח עירוני חדש

שתבנה בכל המסגרות הנותנות שירותים לאנשים 

 . בעלי צרכים מיוחדים

העלאת מודעות בקרב אנשי מקצוע אשר עובדים 

בסוף חודש אוקטובר יתקיים יום  -עם אוכלוסייה זו

חשיפה אשר מטרתו לחשוף בפני אנשי המקצוע את 

ביום זה יינתנו . חשיבות הנושא והטמעתו במסגרות

קבוצות דיון על  ויתקיימו םרלוונטייהרצאות בנושאים ה

מטרתנו היא לצאת מיום זה עם . נושא האיתור והדיווח

פורום של רפרנטים שיהוו כתובת לנושא במסגרת 

הרפרנטים יעברו הכשרה בקורס  שעתיד .  שלהם 

הרפרנטים יהיו בעלי ידע . להיפתח בחודש נובמבר

מות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים בתחום האלי

י "יעו ידע זה בתוך המסגרות בהן הם עובדים עויטמ

 .הרצאות וסדנאות, פעולות הסברה

עולה צורך ממשי בנתניה   -יצירת מענים טיפוליים

במענים טיפוליים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים 

המרכז למניעת אלימות במשפחה . החווים אלימות

אפשרויות , מקבל וערוך כיום לקבל אוכלוסייה זו

בימים , בנוסף. יפול פרטני או קבוצתיהטיפול הן ט

עש ובתעשייון "ת קבוצה לתיעול כעסים במיאלה נבנ

מטרות , בעלי פיגור שכלי 21המיועדת לבוגרים מגיל 

מתן כלים , הקבוצה הן הפחתת האלימות

להתמודדות במצבי אלימות ומתן כלים לתיעול 

 . קבוצה תיפתח בתחילת חודש נובמברה. כעסים

ו רוצות להודות לכל השותפים בהזדמנות זו אנ

מקוות ומאחלות שתחילתה של תוכנית . בעשייה

היא תחילת הדרך למניעת התופעה ולשמירה ' מצוף'

על רווחתם הנפשית והגופנית של אנשים עם צריכם 

 . מיוחדים בעירנו נתניה

 

 2' המשך מעמ -'החובה שלנו -הזכות שלהם'

 

 ,גבלותאם לילדה עם מו, להלן דבריה של הדר רייך

שסיפרה בכנס על החוויה של להיות הורה לילד עם 

 :מוגבלות

 אני אדבר על האפשרות שהורים יתעללו בילדיהם

לקראת היום הזה חשבתי על כל מיני דברים   .הפגועים

שמתי לב שהמילה תרומה עברה , שנראו לי משמעותיים

לי בראש די הרבה פעמים במובן של לבחור להגיד 

מין -חשבתי שדיבור פתוח ומהרהר ואז, דברים שיתרמו

עדות רגשית של אמא שחווה הורות לילדה פגועה יהיה 

 .הדבר המתאים

האמת היא שאין לי סיפורים דרמטיים ומסמרי שער על 

העדות הזו מדברת יותר על דימומים .התעללות והזנחה

כלומר על , פנימיים על כאבים ושטפי דם מטאפוריים
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, ראש ובלב של הוריםחומרים רגשיים שמסתובבים  ב

במציאות ההורית המסוימת  .שם הדרמה וגם הטרגדיה

הזו אין סימטריה וסדר והייתי רוצה שנראה את הדברים 

 -הורה/עללמת, הורה -תוקפן, ילד -שמעבר לקורבן

כי במציאות הזו יש הכל  ,ילד/אובייקט התעללות

יש הרבה אסימטריה וכאוס שקשה לעשות בו . ובמעורבב

הורה שנולד לו ילד פגוע הופך .  י אפשרסדר וגם א

לילד שהחיים פגעו בו וממשיכים להכות בו , בעצמו לפגוע

למעשה הוא הופך . באלימות בכל רגע ורגע של חייו

בעצמו לילד שעבר טראומה וחווה התעללות כרונית 

רגשות , ומתמשכת מצד החיים החברה וגם מצד עצמו

עצוב הוא כשהדבר הקשה וה, בושה וקנאה, של אשמה

כך שהתעללות זו .  שהאפשרות להחלמה לא קיימת

את המשפחה בכלל תחושה חוויה עמוקה שמלווה 

  .מהרגע בו מתברר האסון

של ההורות   D.N.A -ההורה הוא גם אמא או אבא  שב

רגשות שמאוד . אחריות וטיפול, רוך, שלו יש  אהבה

מתעצמים סביב לידתו של ילד ובהמשך סביב אבחונו 

אל התמונה של ההורה כילד פצוע ומוכה שהוא  .כפגוע

אוהב ומיטיב  שמלמד את ,  בו בזמן גם אם ואב מסור

עצמו אתיקה של חמלה ונוטל אחריות לעצמיותו של 

היותו של  -מתווסף החלק האנושי, בנו או ביתו -זולתו

אדם אנושי שיש 'ההורה אדם במובן שסרטר דיבר עליו 

 .'ונילו קשר למטורף לאלים ולסנסצי

בתרגום חיים )9191-מ" ביצרים וגורלות יצרים"גם פרויד 

כשהאובייקט הוא מקור : "טבע עיקרון אב, (איזיק

לתחושות צער יש מגמה השואפת להגדיל את הרוחק 

. ואנו שונאים אותו... אנו חשים בדחייה...בינו ובין האני 

שנאה זו עלולה אחרי כן להתגבר עד כדי נטייה לתקוף 

האני ",פרויד מוסיף ..." כדי כוונה להשמידו עד, אותו 

רודף מתוך כוונות השמד את כל , מתעב, שונא

אפשר ... הנעשים לו מקור להרגשות צער, המושאים

לומר כי הדוגמאות האמיתיות לזיקת השנאה קשורות 

 ".למאבקו של האני על קיומו ועל מעמדו

באיזה שהוא אופן בנקודת הזמן הזו של החיים שלי 

אלו . התעללות והזנחה מצד הורים:  קה לנושא שלנוובזי

ההורה כפגוע )שלושה דברים שנראים לי מהותיים 

שבעצמו מנסה להתמודד עם כאב ופגיעה נרקיסיסטית 

ההורה כאב או כאם , הולדה של ילד פגוע= אנושה

פוטנציאל ההורה כאדם אנושי בעל , אוהבים ומסורים

לחוויה הרגשית  כאילוסטרציה. לאלימות שנאה ואף רצח

המטלטלת הזו שמכילה רגשות אמביוולנטיים ודואליים 

ואן 'אני רוצה לקרוא שיר של משורר ספרדי בשם ז

 .מרגריט  הוא אדריכל ואב לילדה פגועה 

 

 ואן מרגרייט'ז \מבט במראה הפנימית

 , ואנה'ז,לאט לאט הסכנו שנינו

 לאיטיות הזאת שלך ברדתך

 ,מהמכונית משעינה את קבייך 

 .הדוחק מאחור,ועלבון צופרי המכוניות האדיש

 ,נוכחותך מרעיפה עליי אושר

 חיוכו של גופך כה רחוק 

 :המידה של היופי-מאמות

 .היופי ההוא המיוגע והמנוכר

 המרתי אותו לטובת

 רכות מאירה שהטביעה

 .התבונה הפגועה בפנייך

 וכשאני נועץ מבט במראה הפנימית

 ,שאיני מכירשל המכונית ניבטות אלי עיניים 

 שהרי קורנות מהן אהבה

 שהשאירו מבטייך והאור והצל

 ,של כל אשר ראו עיני

 והשלווה שעודני שואב מאיטיותך

 .שאני נושאה במו קרביי

 שפע זה כה נגדש  וגואה על גדותיו

 .שאני שוכח שעיני הן שמביטות בי מהמראה

 

 ,קשה לדמיין חיים רגשיים משותפים בין הרגש הגבוה

אוהב הזה כמו שהוא מופיע בשיר הזה לבין הנשגב וה

עייפות ותוקפנות שאנחנו חווים , כעס, רגשות של דחייה

רגשות שמתעצמים בשעת דחק אבל . כלפי אהובינו

נמצאים באופן קבוע ושהתעללות והזנחה אלו ביטויים 

אולי אני צריכה להגיד את זה יותר  .קיצוניים שלהם

את האפשרות  בתוכוטיפול בילד פגוע מכיל  -ברור



   
       

      
     

     
 

 מדינת ישראל                                               מדינת ישראל                                                                                             
      משרד החינוך                                               משרד הרווחה                                                                                           

 ותמשרד הבריא                                        והשירותים החברתיים                                                                                     
  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                 

 urigurdotan@gmail.com    350-0050554       30-0391903003ת     התוכני מנהל -אורי גור דותן  -לפרטים נוספים

 

4 

ית או טאוריב תוהאפשרות הזאת לר .לפגיעה והזנחה

ומוכרחים להיות איתה בקשר ולא מדומיינת אבל נמצאת 

 בתוקפנות של הורים כלפי ילדיהם יש אי.  הכחשה של

בה בלי בושה  נעימות גדולה והמקום שבו מטפלים

יצירות שהתכנים , ומבוכה אלו הם המיתוסים והאגדות

מדהים עד . ניתנים להכחשה בלתיהם שעולים מהם 

ה כזירת אלימות כמה מרכזי מקומה של המשפח

שם מרבית , גרים ובמיתוסים יוניים במעשיות של האחים

מעשי האלימות מבוצעים על ידי אנשים קרובים כמו 

מצאתי אגדה . אחים ואחיות, הורים טבעיים או חורגים

ן הילדו"של האחים גרים שהיא לעניינו וקוראים לה   

 ".המוזר

 

לקוח מתוך מיטב האגדות של האחים \הילדון המוזר

 נוסח עברי בינה אופק .גרים

 

 .לאישה אחת נולד ילד יפה ומוצלח

לקחו את הילד היפה  ,יום אחד הגיעו הפיות הרעות

ובמקומו השאירו ילד מגושם ומכוער בעל ראש גדול 

שלא עשה דבר מלבד לאכול ולשתות כל ,ועיניים בולטות

נה לשכנה החכמה כדי לשאול הלכה האישה המסכ .וםהי

רוקני שתי ביצים ",אמרה השכנה " יש לי עצה" .בעצתה

הושיבי את . מלאי אותן מים והרתיחי על האש,מתכולתן 

. הילד במטבח מול האח הבוערת שיראה מה את עושה

 ."תופתעי לטובה, אם הוא יצחק

כשראה הילד , עשתה האישה כמו שיעצה לה השכנה

ומרתיחה  ר שהאישה ממלאה את הקליפות במיםהמוז

אני מן , ני בכלל לא ילדא" :פתח את פיו ואמר, אותן

 ...ראיתי כבר המון שטויות שאנשים עושים .הקשישים

 .והוא פרץ בצחוק רועם

הופיע פתאום פיה , ברגע שהתחיל הילד המוזר לצחוק 

היא החזירה את הבן היפה והמוצלח . טובה במטבח

 .את הילדון המוזרולקחה איתה 

 

ירה חוויה של מוזרות וחוסר הקריאה באגדה הזו משא

יש בה : אבל יש בה דבר אחד שכבש את ליבי הבנה

תאור כנה של רגשותיה של אם נוכח ילד מגושם ומכוער 

בעל ראש  גדול ועיניים בולטות שלא עושה כלום מלבד 

הבחילה , האם הזאת מתוך הבהלה. לאכול ולשתות

היא מתחילה . הצלהאת למסע אחרי עזרה ווהייאוש יוצ

מעניין המקום המרכזי שמקבלת . מהשכנה החכמה

ומקומם של  הפנטזיה והמשאלה של האם לתיקון וגאולה

, זה לא במקרה ששירים. הקסם ומעשיי הכשפים

מיתוסים וסיפורים מחזיקים בתוכם את אותה חוויה 

על 'פנחס נוי מסביר זאת במאמרו . קונפליקטואלית

גישה של  פסיכולוגית האני , ירתה של הצורה באמנותיצ

הציור הם ,הסיפור, השיר: "נוי כותב, (9191)' ליצירתיות

ביטויים למאמץ הבלתי נלאה של האומן היוצר למצוא 

זהו חלק מן המאמצים , את הצורה המושלמת

המארגנים של האני שלו לתפוס מתכונת שתאפשר לו 

ולאחד את  לארגן חלקים של עצמו לסדר מושלם

 ".הניגודים שבתוכו לתבנית אינטגרטיבית 

איחוד : דם פגוע נדרשת למהלך יצירתי דומהההורות לא

לתוך תבנית , העולים סביב האדם הפגוע, הניגודים 

בדברים שלי דיברתי על . נפשית אינטגרטיבית סבירה

על תוקפנות ודחייה דיברתי על ההורה , אהבה גדולה

ובדימוי הזה של הילד גם . כאב או אם כאדם וכילד

אסיים ואוסיף שכמו ילד הוא מחכה בסופו של כל יום 

 ..לבואן של הפיות הטובות

: הדברים האלה הם המשך טבעי לדברים שעלו בחוברת

איתור ילדים בעלי מוגבלויות המצויים בסיכון "

במובן של לפתוח ולאורר את הנושא הכבד "  להתעללות

שמכיר לעומק ומקרוב דיבור משוחרר .  והמפחיד הזה

אולי יפחית מקרים של , את הדרמה הרגשית הזו

 .אלימות הורים כלפי ילדיהם הפגועים
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 ...מה בהמשך 

 

  נצרת :פתיחת קורסי רפרנטים בישובים

 .2010נתניה לקראת סוף ,ירושלים ,עלית 

 5 באגף , לקהילה ולדיור  ימי עיון מחוזיים

 .  2010ף לטיפול באדם המפגר לקראת סו

 ימי עיון מחוזיים באגף השיקום . 

  יום עיון למסגרות השירות לאוטיזם בתחילת

2011 . 

 ירושלים ,דרום , ימי  עיון למחוזות צפון ,

 .ומרכז במשרד החינוך 

  יום עיון למנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד

 . 2010בחנוכה 

  ימי עיון למסגרות משרד הבריאות בתחילת

2011 . 

 

 

ם בימי העיון השונים ולשמוע על נשמח לראותכ

 רעיונות נוספים להתפתחות התוכנית
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