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הטיפול בילדי	 תוקפי	 מינית  ילדי	? מי�איזה 
  בדבר זכויות הילדהבינלאומית בראי האמנה 

  
  מאת

  
  ∗∗טליה אתגר ∗,נ�� איריס עדניה

  
  

אחריות פלילית מפאת גיל� בני הטיפול בילדי� תוקפי� מינית שאינ� 

מסור בידי מערכת הרווחה. פקיד הסעד מפנה את הילד הפוגע לטיפול. 

לצור� בטיפול ולפעול באשר ע להסכמה ע� ההורי� השאיפה היא להגי

 ההדר� היחידה לטפל בילדי� אל ,. בהיעדר הסכמת ההורי�עימ� בשיתו�

. על ידי עמותות ברוב� המופעלי� הינה במרכזי טיפול שוני�טיפול כופה 

ובשיתו� משרדי החינו�  �"עלעמותת הוק� ביוזמת שהמרכז כזה הוא 

הישראלית להתמודד ע� הבעיה של  והרווחה, במטרה לסייע לחברה

להקמת  הטע� מתחת לגיל האחריות הפלילית. ילדי�בקרב  אלימות מינית

נבע מתו� האמונה כי נית� להפסיק , שהיה הראשו� מסוגו באר�, המרכז

למנוע אלימות כזו.  ,כחברה ,פעולות של אלימות מינית וכי חובה עלינו

ייחודיות ה תכניות טיפוליות אינה מפעילשכמעט  העובדה, שהמדינה לנוכח

י אחריות פלילית מפאת נהתוקפי� מינית שאינ� ב לאוכלוסיית הילדי�

פנינו לנסות לאמוד את טיבו של הטיפול הנית� במרכז בפרספקטיבת  ,גיל�

עול� התוכ� של האמנה ואת מידת הצלחתו לספק מענה הול� לאות� ילדי� 

 פי�תוק י�בילד תבצע במרכזהמ את התהלי� הטיפולי נדגי�. המופני� אליו

: עקרו� השוויו�, עקרו� טובת של האמנה עקרונותיה בדיקתכדי תו� מינית 

בראש ו ,הילד, עקרו� החיי�, ההישרדות וההתפתחות ועקרו� ההשתתפות

הזכות לכבוד, אשר מהווה את המסד והתשתית הרעיונית  ובראשונה בראי

בבחינת הזיקה בי� השפה של האמנה כולה. מאמר זה הינו סנונית ראשונה 

 תוקפי� מינית. ילדי�הטיפולית למסגרת המשפטית בתחו� של טיפול ב

  

 מבוא .א

  התופעה ודרכי הטיפול – קטיני	אלימות מינית בקרב  .ב

 
קבוצת העבודה אביב. לשעבר מרכזת וחוקרת �מוסמכת במשפטי�, אוניברסיטת תל .עורכת די�   *

 ,בנושא אחריות הורית בוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� בחקיקה

מרצה במרכז הבינתחומי  ).או ועדת רוטלוי רוטלוי (להל�: הוועדה ביונהבראשות השופטת ס

ה הרצליה, הקליניקה לסיוע לילדי� ובני נוער במצבי סיכו� ומצוקה, בשיתו! עמותת על"� (עמות

 לנוער במצבי סיכו�, להל�: על�).
  מנהלת המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדי�, עמותת על�.   **



 התש"ע! התשס"ט ד! במשפט ג משפחה                                        טליה אתגר                  נ�, ! איריס עדניה

 200

  דרכי עבודתו של המרכז .ג

 זכויות הילד לאור האמנה .ד

 בראי האמנהעבודת המרכז  .ה

  הזכות לכבוד .1

 שוויו�ה עקרו� .2

 עקרו� טובת הילד .3

  ההישרדות וההתפתחות ,עקרו� החיי� .4

 עקרו� ההשתתפות .5

  אחרית דבר .ו

  
  

  מבואא. 
  

 ,בעיצומו של תהלי" תרבותי, חברתי ומשפטי שני�כמה מדינת ישראל מצויה זה 
  מקומ� בחברה.של המקד� בחינה מחודשת של מעמד� של ילדי� ו

אשר נחתמה ואושררה על ידי ממשלת  1989,1האמנה בדבר זכויות הילד משנת 
הבניית תוכ� לו זכויות הילד לבירורבאשר דמה דיו� אינטנסיבי יותר קי 2ישראל,
  3.ת זכויות הילדשלתפי

מאמר זה מנסה לאמוד עד כמה, א� בכלל, הביאו האמנה והשינויי� שחלו 
הפנמה ללחלחול ו האד� וחירותו יסוד: כבוד� חוקבמעמד� של ילדי� בעקבות חקיקת 

בה דוגלת שה שהתפי 4.תוקפי� מיניתילדי� טיפול בה כלפישל עול� התוכ� שלה� 
 
 (להל�: האמנה). ) �1989(נפתחה לחתימה ב 221, 31האמנה בדבר זכויות הילד, כ"א    1

 ,בחוקה האמנויודגש: כל עוד לא נקלטה  ,1991בנובמבר  בישראלנכנסה לתוק! אושררה והאמנה    2

אי� אפשרות לאכו! את הוראותיה באופ� ישיר בבתי המשפט. ע� זאת, משמשת האמנה מקור 

נכנס לתוק! חוק לציו� מידע בדבר  2002לפרשנות שיפוטית במלאכת העשייה השיפוטית. בשנת 

אשר מחייב בדיקה בשלב הכנת הצעת , 486ס"ח , �2002תשס"בה ,השפעת חקיקה על זכויות הילד

להשפעת ההצעה על זכויותיה� של ילדי� ברוח עקרונות האמנה, באופ� שמכיר באמנה,  חוק בנוגע

ברור עד כמה מיוש� החוק  אי� זההלכה למעשה, נר לעשייה חקיקתית. ע� זאת, חשוב לציי� כי 

על � , תקÏÈ‰ ÌÂÏ˘Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰' Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ„ � 4572/03 ,בג" או:הלכה למעשה. ר

03)2 (1829 )2003.( 

  הוא ג� "ילדה" במשמע. ביטוי "ילד", הבמאמר זה   3

 במוב� זה, למיטב ידיעתנו, המאמר הוא ראשוני וחדשני באופ� שבו הוא מנסה לבחו� את שיטת   4

הטיפול בילדי� תוקפי� מינית מתחת לגיל האחריות הפלילית בפרספקטיבת עול� התוכ� של זכויות 

שמתמקדת בשאלת זכות� של קטיני� תוקפי� האד� והילד שלה�. נית� לאתר בספרות כתיבה 

הברית �מינית להליכי� חלופיי�, בשאלות של ענישה ראויה (למשל, בנוגע לחובת המדינות בארצות

) Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006מכוח חקיקה פדרלית קיימת (

שביצעו  14לרבות קטיני� מעל גיל להקי� מאגר נתוני� אינטרנטי זמי� ונגיש אודות עברייני מי�, 

. החלת החוק על קטיני� מעוררת דילמות ה� בהקשר 12עבירות מי� מסוימות בילדי� מתחת לגיל 
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אפת שיקומית השו�עוברי חוק הינה, בראש ובראשונה, טיפולית קטיני�ל באשרהאמנה 
ה השיקומית שיישומה המעשי של התפי 5בחברה. לקד� את הסיכוי לשילוב� מחדש

עוברי  קטיני�לקידו� זכויותיה� של  רסתנו, אחריות וחובה על המדינה לפעולמטיל, לג
נכוני� ג� כלפי  הנטע�, כי דברי� אל 6.סגרת הליכי הטיפול הננקטי� כלפיה�חוק במ
 קטיני�תוקפי� מינית, על א! שדרכי הטיפול בתופעת האלימות המינית בקרב  קטיני�

  אינ� יכולות להיות הדרכי� הקונבנציונליות המותאמות לטיפול בעברייני�, וא! לא
יתרה מכ", החובה המוטלת על המדינה עוברי חוק.  קטיני�המותאמות לטיפול ב האל

תוקפי� מינית זוכה לדגש מיוחד שעה כלפי קטיני� לנקוט הליכי טיפול ייחודיי� 
ה הרווחת כיו�, שהתפי י אחריות פלילית מפאת גיל�.נשעסקינ� בילדי� שאינ� ב

המתבססת על מחקרי� שוני� שנעשו בתחו�, מדגישה את חשיבות הטיפול באלימות 
בקרב פוגעי� צעירי� בגיל� הכרונולוגי, משו� שהתערבות טיפולית מינית דווקא 

העובדה שדפוסי ההתנהגות  בשלמוקדמת יותר מניבה תוצאות טובות יותר, בי� השאר, 

  
של שמירה על זכויות אד� של הקטיני� וה� ביחס לאיזו� הראוי בי� שיקולי שיקו� ושילוב בחברה, 

נוער, לבי� שיקולי ביטחו� המהווי� את הרציונל ששימש בסיס להקמת מערכת שפיטה נפרדת ל

הציבור. הטענה היא כי חובת הרישו� תנציח הבחנה בי� קטיני� שעברו עבירות מי� לבי� כלל 

הקטיני� עוברי החוק, ויתרה מזו, היא תשווה את מעמדו של קטי� תוק! מינית לזה של עבריי� מי� 

  קטיני� שעברוהברית בקשר לטכניקות הטיפול ב�בגיר). התלבטות נוספת נשמעת בארצות

עבירת מי�. באופ� קונקרטי, נשמעות התחבטויות באשר לשימוש בפוליגר! בקרב אוכלוסיית 

) PPG )penile plethysmographyהקטיני� שעברו עבירת מי� ולשימוש בטכניקת טיפול המכונה 

 ,Maggie Jonesיי� שמיעתיי� או ויזואליי�. ראו:המנסה לאמוד את התגובה של הקטי� לרמת גירו

How Can You Distinguish a Budding Pedophile from a Kid with Real Boundary 

Problems?, N.Y. TIMES, July 22, 2007, available at www.njjn.org/media/resources/ 

public/resource_542.pdf כ� נית� לאתר בספרות כתיבה שמתמקדת בענישה, ולעתי� טיפול .

וגי, לגבי קטיני� שעברו עבירת מי�, א" אינה נוגעת לתחו� הטיפול בילדי� שיש בו היבט פיסיול

  תוקפי� מינית מתחת לגיל האחריות הפלילית בהיבט זכויות האד� והילד.
לאמנה מעג� את זכותו של ילד, אשר נטע� לגביו כי הפר את דיני העונשי�, להיות מטופל (ג) 40ס'    5

ש לזכויות האד�, חו העצמי המחזק את הכבוד שהוא רובאופ� המתיישב ע� תחושת כבודו וערכ

) מעודדת האמנה ד(40' בגילו ובחיוניות שילובו בחברה ומילוי תפקיד יצירתי בה. בס בהתחשב

קידו� אמצעי טיפול בילדי�, ייעו,, חינו" וחלופות אחרות לטיפול מוסדי, על מנת להבטיח כי 

 �, יחסית למצב� ולעבירה שנעברה.ילדי� יטופלו באופ� העולה בקנה אחד ע� רווחת

 ‰È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ˜‰:משרד המשפטי�  או:ר   6
ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰· ÔÈË˜‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„ 33 )2003 :להל�) ( ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„

 ÍÈÏ‰· ÔÈË˜‰‰ÈÏÈÏÙ .(שפיטה, ענישה ודרכי טיפו או:כ� ר) 14ל) (תיקו� מס' חוק הנוער ,(

א לחוק מעג� את החובה לשמור על כבודו של הקטי� ולתת משקל 1 'ס .688, ס"ח �2008התשס"ח

ראוי לשיקולי שיקו�, טיפול ושילוב בחברה, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו במהל" נקיטת 

 הליכי� כלפיו.
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המדינה לא הקימה למרות האמור,  7.המינית המנצלת טר� הופנמו בקרב הפוגע הצעיר
 יודגש: קטיני� .מינית לילדי� תוקפי�עד היו� תשתית טיפולית ראויה וייחודית 

נשפטי� על פי חוק הנוער (שפיטה, אשר י אחריות פלילית נתוקפי� מינית שהינ� ב
עלולי� להיות מורשעי� ולרצות עונשי מאסר  �1971,8תשל"אה ,ענישה ודרכי טיפול)

להיות נתוני�  – ובמקרי� חמורי� פחות 9,צו טיפול מכוחאו לשהות במעו� נעול 
˘ÒÂÏÎÂ‡ÈÂ ÏÂÙÈËÏ ‰ÎÂÊ ÂÊ ‰ÈÏ ÌÂ˜È. בח� לנוער תחת צו פיקוחשירות המ בפיקוח של

 ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙÓ˘ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈ�Î˙ ˙¯‚ÒÓ·ÌÂÈ‰),  (ÌÏÚ ˙˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·
˘‰ÏÈ‰˜· ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂˆÂ·˜· ¯·Â„Ó, ˙Â�ÂÚÓ· ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈÏÂÚ�10  ÔÈ·Â

 ¯·Â„Ó˘ ˙ÈÏÂÙÈË ‰ˆÂ·˜· ‰Ó˜Â‰˘˘· ˜ÙÂ‡ ‡ÏÎ·ÈÏÚ ÛÂ˙Â Ì˘È˙· ˙Â¯È ¯‰ÂÒ‰ .
ˆÏ Ì‡Â˙ ÈÏÂÙÈË ‰�ÚÓ Ô˙È� ÌÈ¯˜Ó‰ Ï˘ Ì·Â¯ ·Â¯·˘ ,ÔÎ Ì‡ ,‡ˆÂÈÂ ÈÎ¯ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰‰ 

ÂÒÓ‰ .˙ÓÈמסור  ,י אחריות פלילית מפאת גיל�נילדי� תוקפי� מינית שאינ� ב לגבי
 �1960,11תש""ה ,חוק הנוער (טיפול והשגחה) על פיהטיפול בידי מערכת הרווחה 

עדר יבה –ה וקו, בה יפ� וולנטרי או כופה. א" אליהעשויה להפנות� להליכי טיפול באו
מופני� הילדי� למרכזי טיפול שוני� אשר תשתית טיפולית ראויה וייחודית, כאמור, 

בעמותת  המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדי� מופעלי� על ידי עמותות.

 
7   Garry P. Perry & Janet M. Orchard, Assessment and Treatment of Adolescent Sex 

Offenders, in 8 INNOVATIONS IN CLINICAL PRACTICE: A SOURCE BOOK 187 (Peter 

A. Keller & Steven R. Heyman eds., 1989) . גורמי� נוספי� תומכי� בהתערבות טיפולית

י� מוקדמת יותר בקרב ילדי� פוגעי� מינית, וביניה�: העובדה שחלק גדול מעברייני המי� המבוגר

החל בתקיפה מינית בגיל ההתבגרות וא! קוד� לכ�; העובדה שאחוז ההתעללות של מתבגרי� עולה 

 GENE G. ABEL & JUDITH V. BECKER, THE(!) כשה� מבוגרי� (55פי  – בשיעור מדהי�

TREATMENT OF CHILD MOLESTERS (1984)(; עבריינות  העובדה ששיעור הרצידיביז�, וכ�=)

 –שלא קיבלו טיפול  היחסית לאל באופ� ניכר נמו" ,י� מינית שקיבלו טיפולבקרב תוקפ חוזרת)

 ,Guy Bourgon & Barbara Amstrongראו: כרת הסלמה בחומרת העבירות ובתדירות�.יבקרב� נ

Transferring the Principles of Effective Treatment into a 'Real World' Prison Setting, 

32(1) CRIM. JUST. & BEHAV. 3 (2005);Jill Efta-Breitbach & Kurt A. Freeman, 

Treatment of Juveniles who Sexually Offend: An Overview, 13(3-4) J. CHILD SEXUAL 

ABUSE 125 (2004);Mario J. Scalora & Calvin Garbin, A Multivariate Analysis of Sex 

Offender Recidivism, 47(3) INT'L J. OFFENDER THERAPY & COMP. CRIMINOLOGY 309 

(2003).  
  .(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול))חוק הנוער (להל�:  134ס"ח    8

; )2006( 2725) 1(06על �, תק„Ó '� È�ÂÏÙÏ‡¯˘È ˙�È 11560/05ע"פ , ש�; לדוגמה ראו: 26�24ס'    9

„Ó '� È�ÂÏÙ ˙�È 1631/07ע"פ ; )2006( 2181) 3(06על �, תק„Ó '� È�ÂÏÙÏ‡¯˘È ˙�È 1004/06ע"פ 
Ï‡¯˘È2007( 4075) 2(07על �, תק .( 

קיימות תשע קבוצות טיפוליות בקהילה ועוד ארבע קבוצות במעונות של רשות חסות הנוער    10

  המופעלות על ידי על� לאחר שזכתה במכרז להפעלת�.

  (להל�: חוק הנוער (טיפול והשגחה)). 52ס"ח    11
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ת בקרב ילדי� הוק� במטרה להתמודד ע� בעיית האלימות המיני, הל�: המרכז)(ל על�
מאמר זה ינסה לאמוד את טיבו של הטיפול הנית�  מתחת לגיל האחריות הפלילית.

ואת מידת הצלחתו לספק מענה הול�  ,בפרספקטיבת עול� התוכ� של האמנה ,במרכז
המודל  על פי לאות� ילדי� המופני� אליו, באופ� שעשוי להצדיק את הרחבת פעילותו

  מת את חובתה, הלכה למעשה.הקיי� כל עוד המדינה אינה מייש
  
  

  התופעה ודרכי הטיפול – קטיני	אלימות מינית בקרב ב. 
  

אנו עדי� לעלייה תלולה במקרי האלימות בקרב ילדי� ובני נוער בישראל,  ,לאחרונה
שבוצעה ללא הסכמה,  ‰˙�‰‚È�ÈÓ ˙Â˙היא  ובכלל זה ג� אלימות מינית. אלימות מינית

ח, אלימות או שכנוע, או על ידי ניצול כוח וכ נקיטתשל  רצו�, בכפייה, או בדר"ל בניגוד
בסימ�  ותהמנוי מי�הת ועבירל אנו מכוונות "התנהגות מינית"בביטוי  12שנובע ממעמד.

ת אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדו�, וכוללה 13ה' בפרק י' לחוק העונשי�
הגדיר   העולמיארגו� הבריאות לש� השוואה  14.מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי

מינית, הערות או  האינטראקצי ניסיו� ליצורככאקט מיני כלשהו או " אלימות מינית"
מכווני� למינו או ההצדדי� ו הצעות מיניות, הנעשי� ללא הסכמה ורצו� של אחד משני

  15.ד�מיניותו של האל

 
   .)ÔÈÓ ˙Â¯È·Ú¯ÚÂ� È�· · 11 )1996 ·˜¯ אתגרטליה    12

  .154, ס"ח �2006ההגדרות בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מי�, התשס"ו 'ס או, בהקשר זה,ר   13

 הגדרה התואמת את המצב בשטח מבחינת אוכלוסיית לחוק העונשי�. 349, 348, 347�345ס'  או:ר   14

לחול ג� על מקרי� של ניצול  היעד לקבלת טיפול. זאת, להבדיל מהגדרות רחבות יותר העשויות

 –מיני של ילדי� בדמות הדחה לזנות או פורנוגרפיה וכ� הטרדה מינית. ראו, למשל, החוק האנגלי 

The Sexual Offences Act, 2003 מדיניות של . לביקורת על אופ� ניסוחו של החוק המבטא

 John R. Spencer, The Sexual Offences Act 2003: Child andהפללה חובקת כל, ראו:

Family Offences, CRIM. L. R. 347 (2004).  

15  WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), WORLD REPORT ON VIOLENCE AND HEALTH, 

CHAPTER 6: SEXUAL VIOLENCE 149 (Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James 

A. Mercy, Anthony B. Zwi & Rafael Lozano eds., 2002), available at 

www.who.int/violence_injury_prevention / violence / global_campaign / en / chap6.pdf: 

"Sexual violence is defined as: any sexual act, attempt to obtain a sexual act, 

unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, 

against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their 

relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and 

work".  
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 זו הולכת תופעהבקהילה, במשפחה ובבתי הספר.  –אנו נתקלי� באלימות זו בכל מקו� 
ילדי� של לפגיעות מיניות  במידה הולכת וגוברתואנו עדי�  16באר, ובעול� ומתרחבת

  ילדי� ובני נוער. מצד 
מרבי� לדבר  אי�אלימות מינית היא פ� של אלימות. פ� שמרבי� לשמוע עליו, א"   

 –עליו. ההתייחסות לקטיני� המעורבי� באלימות מינית היא קשה, וקשה עוד יותר 
ני� שה� תוקפי� מינית, ולו משו� הנטייה האנושית הטבעית כאשר מדובר בקטי

בעוד שתשומת לב רבה ניתנה לקטיני�  17.להדחיקה ,לפחות ,להכחיש את התופעה או
קרבנות תקיפה מינית ולטיפול בה�, ההתייחסות הממוקדת לקטיני� תוקפי�, לזיהויי�, 

  היא חדשה יחסית. ,לאבחונ� ולדרכי הטיפול בה�
  

 קבוצותי תלש ,פי חת" של גילל ע ,טיני� הפוגעי� מינית מתחלקתאוכלוסיית הק
   מבחינת אפשרויות הטיפול והגופי� הממוני� על כ": ותעיקרי

 הנהוג בשיטת המשפט בישראל גיל האחריות הפליליתשהינו  12ל גיל ילדי� מע .1
  .קטיני�) (להל�:

  .ילדי�) :(להל� שני� 12 ילדי� שטר� מלאו לה� .2
  

נשפטי� על פי חוק ואשר י אחריות פלילית נתוקפי� מינית שהינ� ב קטיני�כאמור, 
עלולי� להיות מורשעי� ולרצות עונשי מאסר או  ,הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)

 ולהיות נתוני� לפיקוח –ובמקרי� חמורי� פחות  ,צו טיפול מכוחלשהות במעו� נעול 
שנמצאי� בפיקוח שירות מבח� קטיני� וכ�,  .של קצי� מבח� לנוער, תחת צו פיקוח

בעברייני מי�  לנוער או רשות חסות הנוער מקבלי� טיפול במסגרת התכנית לטיפול
מכרז להפעלת התכנית. קטיני�  בעקבותמתבגרי� המופעלת כיו� על ידי עמותת על� 

  פרויקט משות! של על� והשב"ס.בהמרצי� עונשי מאסר זוכי� לטיפול בכלא אופק 
י אחריות פלילית מפאת גיל�. נילדי� תוקפי� מינית שאינ� בשונה המצב לגבי   

חוק הנוער (טיפול  על פימסור בידי מערכת הרווחה  הילדי� אלבכאמור, הטיפול 
העשויה להפנות� להליכי טיפול באופ� וולנטרי או כופה. כאשר מגיע מידע  ,והשגחה)

שאינו בר  ילד אשר בוצע על ידי מקרה של תקיפה מינית אודותלמערכת הרווחה 

 
16  Robert E. Longo & David S. Prescott, Introduction ,in CURRENT PERSPECTIVES: 

WORKING WITH SEXUALLY AGGRESSIVE YOUTH & YOUTH WITH SEXUAL BEHAVIOR 

PROBLEMS 31 (Robert E. Longo & David S. Prescott eds., 2006), available at 

www.bookstore.nearipress.org/book-samples/D-Introduction.pdf;ROBERT J. MC- 

GRATH, GEORGIA F. CUMMING & BRENDA L. BURCHARD, CURRENT PRACTICES AND 

TRENDS IN SEXUAL ABUSER MANAGEMENT: THE SAFER SOCIETY 2002 NATIONWIDE 

SURVEY (2003).  

 ‰ÂÓÏÈ„Â ÌÈÈ˘˜ ,˙ÂÈ‚ÂÒ :ÌÈ¯‚·˙Ó ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú· ÔÁ·‡Ó/ÏÙËÓ˙ ערד�דוידזו�בלהה אתגר וטליה   17 

15�14 )1998.(  
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על פקיד הסעד להעביר את המידע שהגיע אליו למשטרה  18אחריות פלילית מפאת גילו,
בצירו! המלצה לפעול (למשל, לצור" מיצוי הבירור העובדתי) או להימנע מלפעול 

העניי�  אודותהמשטרה שקיבלה דיווח  19.ועדת הפטורובנושא הדיווח, א� קיבל פטור מ
י אחריות פלילית מפאת גיל� נשאינ� ב ילדי�ידע על אמורה לפעול בכל הנוגע למ
המעורבי� לצד מעקב עתידי על תפקודו  ילדי�ה לשק� אתבדרכי� מיוחדות שיאפשרו 

פקיד הסעד יפנה את הילד הפוגע לטיפול. השאיפה היא להגיע  20.הפוגע ילדשל ה
 . בהיעדר הסכמתעימ� לצור" בטיפול ולפעול בשיתו! באשרלהסכמה ע� ההורי� 

הורי�, ובחוסר ברירה, יפנה פקיד סעד לבית משפט לנוער ויבקש להכריז על הילד כעל 
 22לקבל טיפול הול�. ילדחיובו של ה לרבות ,ולקבוע דרכי טיפול והשגחה 21קטי� נזקק

עדר מרכזי טיפול ממשלתיי�, הדר" היחידה לטפל יבשלב הזה, ניווכח לדעת כי בה
ריות הפלילית, הינה במרכזי טיפול שוני� אשר בילדי� תוקפי� מינית מתחת לגיל האח

 מופעלי� על ידי עמותות. 
  

המרכז הוק� ביוזמת על� ובשיתו! משרדי החינו" והרווחה, במטרה לסייע  כאמור,
ÏÈ‚Ï ˙Á˙Ó  ילדי�בקרב  של אלימות מינית התופעהלחברה הישראלית להתמודד ע� 

˙ÈÏÈÏÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰משרדי הממשלה (הרווחה תוי. ברמה המערכתית, כפועל יוצא מש !
הגופי� האמורי�. למרות האמור, המרכז  למרכז א" ורק בהסכמתילד והחינו"), יתקבל 

 מופעל, בחלק האריהוא הממשלה, ומשכ", מטע� יעודי וייחודי יאינו נהנה מתקצוב 
עבור טיפול בילדי� מסוימי� ב(לבד מתשלומי� פרטניי�  , באמצעות עמותת על�שלו

  די המחלקות לשירותי� חברתיי�).המועברי� על י
מאויש על ידי אנשי מקצוע מתחו� ו 23מפעיל מספר סניפי� ברחבי האר,המרכז 

מדעי ההתנהגות: פסיכולוגי�, קרימינולוגי� קליניי� ועובדי� סוציאליי�, אשר 
  השתלמו בתחו� הספציפי של אבחו�, הערכה וטיפול בילדי� תוקפי� מינית.

התוקפי�  ילדי�וק� במטרה לסייע לאוכלוסיית הזהו המרכז היחיד באר, שה
תוקפי� מינית.  ילדי�מתמחה בהוא לגיל האחריות הפלילית, ו נה מתחתימינית, שה

 נוס! אלא ,ה זויייחודי באוכלוסיבאופ� גופי� אחרי� העוסקי� בנושא אינ� מטפלי� 

 
  ד לחוק העונשי� (להל�: חובת דיווח).368ס' על פי חובת הדיווח הסטטוטורית המעוגנת ב   18

רוט "התנאי� לקבלת פטור �ראו עוד בנושא בכר" זה: דרורה נחמני לחוק העונשי�. (ו)ד368 'ס   19

  ).2010�2009( 379 ד� ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óלפקידי הסעד מדיווח למשטרה על עבירות בילדי�" 

) (להל�: עניי� 2003( 538�537 ,529) 6ז(, פ"ד נÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"Î�Ó '� ÌÈ�ÂÏÙ 7374/01 ,בג"   20

ÌÈ�ÂÏÙ.( 

 לחוק הנוער (טיפול והשגחה). 2מכוח ס'    21

 .מאפשר, בי� היתר, לתת כל הוראה הדרושה לטיפול , ש�, 3ס'    22

 (סני! הנות� מענה פועלי� סניפי� בעפולה לכ", אביב. נוס! הסני! הראשי של המרכז פועל בתל   23

המרכז מתעתד במועצה האזורית הר חברו�, ובשלוחה טיפולית בבני ברק.  לצפו� כולו), בשפרע�,

  להפעיל סניפי� נוספי� בצפו� האר, ובדרומה.במהל" השנה הבאה 
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מודל ו כשהאוריינטציה הטיפולית ,נפגעי עבירה –מטפלי� ג� בקרבנות ה�  ,על כ"
   שוני�. ,מטבע הדברי� ,העבודה
ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰�ÚÓ Ô˙�˘ „Á‡ ÛÂ‚ ÂÏÂ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ‰È‰ ‡Ï‰  הקמת המרכז, טר�

ÂÊ מול פגיעות מיניות חמורות  לא. הורי� ואנשי מקצוע עמדו נבוכי� וחסרי אוני�
. כל זאת, אליה נית� לפנותשללא כתובת  24,ילדי� (כבר מגיל הג�!)ל ידי המבוצעות ע

א! שהיה קיי� באר, הידע הדרוש ועל א! הידיעה שטיפול מוקד� יציל קרבנות על 
מבוטל מ� הילדי�  בלתיסביר להניח כי ג� ימנע תוקפי� נוספי�, שכ� חלק שעתידיי� ו

  25.תקיפה מיניתל נפלו קרב�הפוגעי� ה� בעצמ� 
הרציונל להקמת המרכז נבע מתו" האמונה כי נית� להפסיק פעולות של אלימות 

למנוע אלימות כזו. הגברת המודעות והעלאת הנושא על  ,כחברה ,נית וכי חובה עלינומי
  כדי לסייע בהקטנת מימדי התופעה ולתרו� למניעתה.  �סדר היו� הציבורי, יש בה

  
  

  . דרכי עבודתו של המרכזג
  

לטפל באלימות מינית בקרב ילדי� מתחת לגיל האחריות  כדיכאמור, המרכז הוק� 
  זאת, ולמרות שרוב רוב� של הילדי� המטופלי� במרכז הינ� מתחתהפלילית. ע� 

  נמצאי� בהלי" פלילי.שאי� ה�  בתנאי ,מעל גיל זה קטיני�, מטפל המרכז ג� ב12לגיל 
  

  באמצעותבאמצעות תכניות שונות, וכ�  מניעה מוקדמתעל המרכז ש� דגש ייחודי 
ות דיסקרטית ואנונימית מאפשרי� התייעצ ה"קו הח�" והפורו� באינטרנט. כלי� אלה

בכל הקשור להתלבטויות הנוגעות לשאלה מתי התנהגות מינית היא נורמטיבית ומתי 
מסווג את קשת הוא ו "הרמזור"בשיטת  ,למעשה ,היא חריגה. הקו הח� פועל

  באופ� הבא:  ההתנהגויות המיניות
 כאשר ההתנהגות המינית נמצאת נורמלית ונורמטיבית. – אור ירוק •
ומחייבת התייחסות בהתא� כאשר ההתנהגות המינית מעוררת דאגה  – אור צהוב •

 להנחיות.
כאשר ההתנהגות המינית נמצאת חריגה ופוגעת, באופ� שמחייב הפניה  –אור אדו�  •

  במרכז. הנמצא לאיש מקצוע מומחה בתחו�

 
גיל ב כברהמעידי� על כ" כי והנתוני� נלמדי� מסקרי� שנתיי� שמתבצעי� במרכז באופ� שוט!    24

   .תקיפות מיניותילדי� מבצעי�  )!(שלוש וחצי

 מהילדי� שתקפו היו בעצמ� קרבנות לתקיפה �50%ל 30%צאי� מחקריי� מעידי� על כ" כי בי� ממ   25

 BARBARA L. BONNER, & C. EUGENE WALKER, CHILDREN WITH SEXUALראו:מינית. 

BEHAVIOR PROBLEMS: ASSESSMENT AND TREATMENT, Final Report, National Center 

on Child Abuse and Neglect, U.S Department of Health and Human Services (2000), 

available at www.dshs.wa.gov/pdf/ca/CSBPReport.pdf.  
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רמת הסיכו� את את צרכיו ו ,בשלב ראשו� ,מעריכי� ,כאשר מופנה ילד לטיפול במרכז
הנתוני� האישיי� המאפייני� החל מ 26:הרלוונטי לגבי הילד המטופל ס! המידעשלו. נא
וכלה בניסיו� להתחקות אחר  ,בגינו הופנה למרכזש נסיבות המקרה הספציפידר" אותו, 

מידע מתקבל מכל ה. אליו הוא שיי"שהמשפחתי והקהילתי  תהלי" התפתחותו בהקשר
יה, בית ספר, י: פנימהחתו. לדוגמלה� קשר ע� הילד ומשפ ,או שהיה ,המערכות שיש

בשלב הבא, מתקיי� מפגש של אנשי המקצוע המלווי�  סוציאלי וכדומה.� ח פסיכו"דו
המתאי� לילד  27את הילד לצור" עדכו�, חשיבה משותפת ואיתור "הגור� המרתיע"

  המסוי� ולמשפחתו בנסיבות העניי�.
הסבר ומידע  ני�יתמיד לאחר מכ�, מצטרפי� הילד והוריו לאותו פורו�. אז נ  

דרכי הטיפול את את עבודת המרכז, את התופעה,  י�הסוקר ,מפורט לילד ולמשפחתו
ההשלכות הצפויות. לאחר מכ�, מתנהלת שיחה בי� הילד לאיש את הנוהגות במרכז ו

בי� ההורה או ההורי� לבי� איש מקצוע אחר. המטרה  – מקצוע מהמרכז, ובמקביל
ובאשר י נקודת המבט של הילד ושל הוריו, ככלל, היא ללמוד ולהבי� מההעיקרית 

מזמני� שוב את אנשי  לנסיבות העניי�, בפרט. בשלב זה, נכתב דו"ח ולאחר כתיבתו
פניה� את הממצאי� ואת ההמלצות. להמקצוע המלווי� את הילד. במפגש זה, סוקרי� 

  התכנית הטיפולית נקבעת במשות! על ידי כל הגורמי� המקצועיי�. 
ובמקביל לסייע להורי� להוות משאב תומ"  ,ל, ההמלצה היא לטפל בילדבדר" כל  

לילדי� וקבוצתיי�  טיפולי� פרטניי�לילד באמצעות הדרכה מתאימה. המרכז מקיי� 
כל הטיפולי� המנויי� לעיל הינ�  28.וכ� מודל משולב של טיפול פרטני לילד ומשפחתו

   טובת הילד. הטיפול היא אמבולטוריי� באופיי�. ויודגש, השאלה המנחה בקביעת
את הורי למפגש מיד לאחר שהוחלט על התכנית הטיפולית המומלצת, מזמני�   

את הילד.  – כפו! לגילו של הילד ולשאלות הנוגעות לטובתו – הילד, ובמידת האפשר
במפגש זה, מציגי� את עיקרי הדו"ח ואת ההמלצות בנוגע לתכנית הטיפולית המיועדת. 

במפגש זה, היא לגייס את ההורי� כמשאב טיפולי זמי� רית העיקלמעשה, המטרה 
ותומ" בילד. ע� תו� המפגש, סלולה הדר" לעבודה הטיפולית ע� הילד. פקיד הסעד 

בו שנער" מפגש מסכ�  ,התקדמות הטיפול. בסו! התהלי"אודות ווח תקופתי ימקבל ד
בו ואת הילד,  משתתפי� הילד, הוריו, אנשי הטיפול מהמרכז ואנשי המקצוע המלווי�

סו ואשר אליו גוישלד ומשפחתו לאור התהלי" מסכמי� את הטיפול תו" העצמת הי
  אותו עברו. 

 
Â�ÎÂÒÓ ˙Î¯Ú‰ ÔÈ· ‰Ó˙ אתגר ); טליה ÌÈ¯‚·˙Ó ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú ÔÂÁ·‡ 17�16 )1997טליה אתגר    26

ÌÈÎ¯ˆÂ ÔÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰Ï 37�36 )2008 .(  

  .23�21, בעמ' 12 אתגר, לעיל ה"ש   27

 טליה אתגר ונוע� נדר "'תפירה מאותו הבד, על פי מידות המטופל': התייחסות פרטנית לעקרונות   28

‰˙ÈÂÎÈÒÏ ÔÂÎÈÒÓ–  ÌÈ¯ÈÚˆ·Â ˜ÂÁ ¯·ÂÚ ¯ÚÂ�· ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙ÂÈÂ·¯Ú הטיפול בעברייני מי� קטיני�" 
‰˜ÂˆÓ· 219  2008עורכי�,  ומרי� גול�(מאיר חובב, חיי� מהל(www.ashalim.org.il/files/ 

ruthregulant/tefirameotohed.doc. 
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חשוב לציי� כי המרכז אינו פועל בחלל ריק. פעילותו מתבצעת בזיקה לגורמי�   
ג� המשטרה.  ,�נוספי�, ביניה� מערכת הרווחה, מערכת החינו" ובמקרי� מתאימי

לקטי� שנעברה בו עבירת מי� בתו"  באשרעג� חובת דיווח כאמור, החוק הישראלי מ
לקטי�  ובאשר, 18המשפחה בידי האחראי עליו או בידי ב� משפחה שטר� מלאו לו 

חובת הדיווח לפקיד הסעד  .בה הוא נמצאששנעברה בו עבירת מי� במסגרת החינוכית 
ית וסיוע או למשטרה, נועדה לאפשר חקירה של פרטי האירוע ולהושיט עזרה טיפול

מבחינת בדיקת האירוע והושטת  ,חשיבותהעל ה של חובת הדיווח ויראויי�. על אופי
את הגישה  אימ,בית המשפט  ÌÈ�ÂÏÙ.29עמד בית המשפט העליו� בעניי�  ,הול� טיפול

מנעות מהדבקת תווית של "פוגע" יהמושיטה טיפול ליוז� המעשה ולקרב� תו" ה
קטיני� ומבוגרי� בה� מעורבי� שבעבירות מי�  ו"נפגע" האופיינית לסיווג המעורבי�

גר� לשניה� כתוצאה יהנזק הנפשי וההתפתחותי הבלתי הפי" שעלול לה ולנוכח
בהיר כי חובת הדיווח חלה ג� במקרה שהמבצע אינו הבית המשפט  30.ממעשה התקיפה

ג� אחראי בפלילי� מפאת גילו. חובה זו חיונית להגנה ה� על הפוגע וה� על הנפגע, כמו 
את המידע שהגיע  על פקיד הסעד להעבירכאמור, על נפגעי� פוטנציאליי� נוספי�. 

 ,עדת הפטור. בשלב הזה, כאמור, יופנו ילדי� פוגעי�וא� קיבל פטור מואליו למשטרה 
כל המקרי� המטופלי�  :לטיפול. ויודגש ,י אחריות פלילית מפאת גיל�נשאינ� ב

הטיפול במרכז הוא  בסופו של דבר,שוער, כ" במרכז מלווי� על ידי פקיד סעד לחוק נ
  בדר" זו או אחרת.  טיפול כפוי

ת העול� המנחה את העבודה במרכז היא השאיפה להוציא את הילדי� שתפי  
מניעת קרבנות  התוקפי� מינית ממעגל העבריינות באמצעות מת� טיפול הול�, כמו ג�

ה ש. במילי� אחרות, התפיעתידיי� והגנה על הציבור הרחב, בעיקר על ילדי� אחרי�
זכויותיו, אלא ג� בחברה בבעיותיו ובלא רק במטופל, בצרכיו,  הטיפולית מתמקדת

  31.ולמנוע קרבנות נוספי� באופ� ששוא! להג� עליהבה הוא חי, ש
משפטית, נית� לומר כי עיקר ההוראות המסדירות את העבודה השוטפת מבחינה   

 שהוא �1962,32תשכ"בהוהאפוטרופסות,  מרוכזות בחוק הכשרות המשפטית של המרכז
בשיטת המשפט בישראל המסדיר את מערכת היחסי� בי� הורי� העיקרי החוק 

, בי� היתר, את , דבר הכולללילדיה�. ההורי� ה� האפוטרופסי� הטבעיי� של הילד
הקטי� זקוק להסכמת  33.הסמכות לייצגואת רכי הקטי� ווהזכות לדאוג לצאת החובה ו

 
  .20, לעיל ה"ש ÌÈ�ÂÏÙעניי�    29

להל�  אוולא רק תוק! (ר ,כלל ילד, ראשיתהתוק! הוא  ,ג� בעיני המטפלכאמור, . 535' בעמש�,    30

  ).219�218בעמ'  ,נושא יישו� טובת הילד בעבודה הטיפוליתהדיו� ב

  ,ÏÂÙÈË Â‡ ‰˘È�Ú :Ï‡¯˘È· ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ 164טליה אתגר "ילדי� תוקפי� מינית"    31

  ).2008(אפרת שה� עורכת,  155�166

 (להל�: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). 120ס"ח    32

 .�15ו 14ש�, ס'    33
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חוק הנוער  34.קבלת טיפול ור" ביצוע פעולות משפטיות, לרבותלצ נציגו, ההורה,
א! הוא לעבודת המרכז, בהגדירו את גבולות האוטונומיה  חשובוהשגחה),  (טיפול
כדי לאמוד את טיבו של  .ת ואת מידת התערבותה של המדינה בתא המשפחתיההורי

 ילד נפנה, ראשיתת זכויות השהטיפול הנית� במרכז בפרספקטיבת עול� התוכ� של תפי
  , לסקירת האמנה.לכל

  
  

  זכויות הילד לאור האמנהד. 
  

בהתרחשותה של "המהפכה התרבותית האוניברסלית" מכריע יש הרואי� באמנה גור� 
בשל פריסתה הגיאוגרפית הרחבה והיק! הזכויות  35,המתחוללת בתחו� זכויות הילד

ק כי האמנה היא מסמ" הנכללות בה. בי� א� מדובר במהפכה ובי� א� לאו, אי� ספ
מעמד� של לעניי� ה קוהרנטית והוליסטית שמשפטי ייחודי באופ� שבו היא מבססת תפי

ילדי�. נקודת המוצא של האמנה הינה כי ילדי� ה� בני אנוש, סובייקטי� אוטונומיי�, 
בעלי זכויות ואינטרסי� עצמאיי� ונפרדי�. התשתית העומדת ביסוד האמנה היא ההכרה 

של הילד לכבוד. זכותו לכבוד של הילד היא הרוח הנושמת ומקור החיי�  בזכות האד�
אות� היא מקנה הפרטניות ששל כל אחד מעקרונותיה ושל כל אחת מקשת הזכויות 

  לילדי�.
מהמקו� הזה מקדמת האמנה את העצמת� של ילדי� במשפחה ובקהילה ומעצבת   
וריה חברתית נפרדת בעלת ה שונה של הילדות. הילדות, על פי האמנה, היא קטגשתפי

המחייבת להעמיד את הילדי� במרכז העיסוק המשפטי והחברתי  ,חשיבות משל עצמה
  בעניינ�. 

ילדי� לזכויות האד� והאזרח  ÌÈ‡ÎÊברוח זו, מתו" ההכרה בילדי� בני אנוש,   
ה� זכאי� לקשת רחבה ומגוונת של זכויות ייחודיות. ועל כל אלה ניצב  ,שלה�. כילדי�

וסת לאופ� המשמש מעי� מדד 6 36,מר עקרו� ה"כשרי� המתפתחי� של הילד"על המש
  מימוש� ויישומ� של זכויות ילדי�, הלכה למעשה.

אינה נוטשת את הילדי� לזכויותיה�. תחת זאת, מכירה האמנה בכ"  , א� כ�,האמנה  
מכריעות על  השפעותתי�, להיות בעל אוטונומיה על ידי ילדי� עשוי, לעשמימוש ה

גישה של פטרנליז� ליברלי כלפי ילדי� המכוונת  לקד�האמנה  קשתמב . משכ",ה�חיי

 
ÂÁ˜ מדובר, למעשה, בהגבלת כשרותו של קטי� לפעולות משפטיות. ראו: יצחק אנגלרד  .4ש�, ס'    34

·"Î˘˙ ,˙ÂÒÙÂ¯ËÂÙ‡‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â¯˘Î‰ -1962 36 .(התשל"ב) 

 ËÙ˘Ó‰ 22 ,12 "מטה קס� או מקס� שווא –אמנת האו"� בדבר זכויות הילד "קרפ  הודיתי אור   35

)2006( www2.colman.ac.il/law/hamishpat_j/22/krap.pdf.  

 לאמנה המכוו� להתאמה במימוש 5ס'  ",evolving capacities of the child" ובלשו� האמנה   36

‰ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ„ משרד המשפטי�  או:זכויות ילדי�. לעניי� זה, ר
 :‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Á"Â„– ÈÏÏÎ ˜ÏÁ 255 )2003 :להל�) (ÈÏÏÎ Á"Â„.(  
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להגנה על ילדי� ועל זכויותיה�, בעצ� ההכרה בקיומ� של הגבלות על מימוש זכויות 
  37.שנדרש להגנה על האוטונומיה העתידית שלה� ככלועל יישומ� הילדי� 

בה�, באה לביטוי באופ� שהעיקרית של גישה זו, א� לא ההשפעות העיקריות אחת   
שבו מבססת האמנה את מערכת היחסי� העדינה בי� ילדי� להוריה� בזיקה לתפקיד 

של המשפחה ושל המדינה. כנקודת מוצא, מכירה האמנה בחשיבות� של ההורי�, 
 ,ועל ידי ,מתוק! זכותו של הילד לגדול ע� 38.הקהילה להתפתחותו ההרמונית של הילד

  של אחריות הורית. בהיבט תפקיד� של ההורי� הוריו, מעצבת האמנה את 
 נקודת המוצא של האחריות ההורית, על פי האמנה, היא מימוש זכויות הילד  

. הילד הוא אד� המצוי בתהלי" התפתחות הזקוק לאחריות הורית להבטחת וקידומ�
של הילד בהוריו הולכת ומשתנה בהתאמה  ו. תלותולקידומ� מכלול האינטרסי� שלו

ההורי�,  39.ו המתפתחת. התפקיד ההורי נושא אופי של הכוונה והדרכה ראויותלכשירות
. ובמה דברי� ¯‡˘È�Â˙ת האחריות ההורית, ה� בעלי אחריות משותפת ושעל פי תפי

מבססת האמנה את  ,אמורי�? בתוק! זכותו של הילד לגדול ולהיות מטופל על ידי הוריו
, באופ� שאחריות� היא ראשונית. עדיפות� המשפטית והטבעית של ההורי� בגידולו
הפועל היוצא הוא כי ראשוניות  40.טובת הילד היא קנה המידה להפעלת התפקיד ההורי

מידה להערכת התפקוד ההורי,  כאמתמעמד� של ההורי�, לצד עיגו� טובת הילד 
כאמור, מבססי� ומעצבי� את כוח ההתערבות של המדינה בתא המשפחתי בש� טובת 

  הילד. 
  

 
 ,MICHAEL FREEMANאו:ר ."פטרנליז� ליברלי"פרופ' מייקל פרימ� היה זה שטבע את המושג    37

THE RIGHTS AND WRONGS OF CHILDREN (1983):וכ� ;MICHAEL FREEMAN, THE MORAL 

STATUS OF CHILDREN, ESSAYS ON THE RIGHTS OF THE CHILD 37 (1997).  

 …,The States Parties to the present Convention" על כ" עומדת האמנה במבוא:   38

Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural 

environment for the growth and well-being of all its members and particularly 

children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can 

fully assume its responsibilities within the community…". 

 States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of"לאמנה: 5ס'    39

parents, …to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the 

child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights 

recognized in the present Convention" .   

 States Parties …to ensure recognition of the principle that both parents"לאמנה: 18ס'    40

have common responsibilities for the upbringing and development of the child. 

Parents or, as the case may be, legal guardians have the primary responsibility for the 

upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their 

basic concern…".  
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על ת האחריות ההורית היא רחבה יותר. ש, האחריות המדינתית בתוק! תפיע� זאת  
הנות מזכות� לגדול בקרב יאחריות וחובה כלפי הילדי� לאפשר לה� ל ותהמדינה חל

, קהילהבשירותי� כינו� לסייע להורי� במילוי תפקיד�, החל מ המדינה על 41.הוריה�
  זו נדרשת.עת בהתערבות אקטיבית  וכלה

ת האחריות ההורית על פי האמנה, מקדמי� את שהמעצבי� את תפי, הדגשי� אל
התובנה כי לצד קידו� זכויות הילד פועלת האמנה להעצמת התא המשפחתי וליצירת 

  42.נורמה קולקטיבית של אחריות קהילתית
מעורר שאלות סבוכות הוא ת זכויות הילד אינו פשוט כלל ועיקר ושהעיסוק בתפי

ת זכויות שמנסות, כאמור, לבדוק את מידת ההפנמה של תפיומורכבות. במאמר זה, אנו 
הדילמות המתעוררות בתהלי" על לעמוד על השאלות ו ,הילדי� בעבודה במרכז

הטיפולי ולהמחיש באיזה אופ� עשוי השיח המשפטי לבטא את השיח הטיפולי 
היא . כל זאת, ממקו� שמנסה לאמוד את טיבה של האחריות כפי שולהשלימו המקצועי

  ה לביטוי בשירות הקהילתי הנית� לילדי� תוקפי� מינית במרכז.בא
  
  

 בראי האמנהעבודת המרכז ה. 

  
לבי�  עדי� בי� הניסיו� לקד� את טובתוהטיפול בילד תוק! מינית מצוי על קו התפר ה

ועדת והשאיפה, במכלול, להג� על הציבור הרחב.  תקיפהההכרה בזכויות נפגע ה
י� בהלי" הפלילי, עמדה על המתח המתמיד בי� הרצו� להג� רוטלוי, בדיוניה אודות הקט

על קטיני�, ג� א� סרחו, לבי� השאיפה להג� על בטחו� הציבור. האינטרס הציבורי 
הרחקת קטיני� שעברו על החוק תקטי�,  ,גיסא מדי. מחדיבהקשר זה א! הוא אינו חד מ

עוברי חוק ושיקומ�  �קטיניטיפול ב ,גיסא הקצר, את שיעור העבריינות. מאיד"בטווח 
את שיעור העבריינות העתידי. בהקשר זה, עמדה ועדת רוטלוי על כ" כי הסיכוי  ויפחית

חינוכ� שמדובר באנשי� צעירי� שאישיות� טר� עוצבה ועת יותר רב לשיקו� נראה 
   43.טר� הושל�

 
 States Parties, in accordance with national conditions and within their…"לאמנה: 27ס'    41

means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the 

child … and shall in case of need provide material assistance …".  

צבת את מערכת היחסי� בי� ילדי� להוריה� בזיקה כמע ,ת האחריות ההוריתשלהרחבת הדיו� בתפי   42

‰ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜Ú ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ או: משרד המשפטי� לתפקיד המדינה, ר
Â˙ÁÙ˘ÓÂ „ÏÈ‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„ :‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ )2003 :להל�) ( ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„

 ‡˘Â�·Â˙ÁÙ˘ÓÂ „ÏÈ‰.(  

43    ÔÈË˜‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„ ÍÈÏ‰·‰ÈÏÈÏÙ,  7או לעיל ה"ש כ� רו ,19' מע, ב6לעיל ה"ש 

  והטקסט הצמוד לה.



 התש"ע! התשס"ט ד! במשפט ג משפחה                                        טליה אתגר                  נ�, ! איריס עדניה

 212

מינית  פי�תוק י�בילד המתבצע במרכז את התהלי" הטיפוליננסה להדגי�  ,להל�  
עקרונותיה: עקרו� השוויו�, עקרו� טובת הילד, עקרו�  ארבעת תו" בדיקת ,האמנהבראי 

חשוב להבי� כי האמנה מקדמת ועקרו� ההשתתפות.  ,החיי�, ההישרדות וההתפתחות
ה גלובלית של תרבות זכויות ילדי� שהינה תרבות הדוגלת בכיבוד כבוד האד� שתפי

מהווה את  ,כבוד, אשר, כאמור לעילהזכות ל נקדי� ונפנה לבחינת משכ", 44.של הילד
  התשתית הרעיונית של האמנה כולה.את המסד ו

   

  . הזכות לכבוד1

התשתית הרעיונית של האמנה כולה. כל את כאמור, הזכות לכבוד מהווה את המסד ו
מוקנות מכוחה לאוכלוסיית הילדי� יונקות את מעמד� מהכרה בכבודו של ההזכויות 

  שות עצמית ונושא זכויות עצמאיות.ייהילד שהינו ב� אנוש, בעל 
מהווה הזכות לכבוד זכות חוקתית בעלת מעמד מיוחד  ,בשיטת המשפט הישראלית  

בחוק היסוד. בבסיסה, כמושג משפטי אופרטיבי, עומדת ההכרה כי האד� הוא יצור 
  45.וההכרה בשלמותו הפיסית והרוחנית, באנושיותו ובערכו כאד� ,חופשי, אוטונומי

מרכז ש� לו כאחת המטרות לפתח את ערכו העצמי של הילד המטופל הטיפול ב  
קבלת  אי� משמעה בשו� פני� כרה בערכו של הילד התוק!הה ואת תחושת הכבוד שלו.

תו" כדי הטיפול  ילדהוא להוביל את ה הרעיו� –נהפו" הוא המעשה שעשה. 
יה כלפי תפוההתייחסות המכבדת כלפיו, כאד�, להכיר באחריות למעשיו, לתחושת אמ

במושגי�  46.הזולתאד� של הלזכויות  מצידוכבוד לתחושת  דבר,בסופו של ו הקרב�
במילי� קרב�. כלפי ה דו של התוק!ימצעל פיתוח אמפתיה  הדגש הוא ,י�יהטיפול

הוא אד� בעל כבוד, אחרות, התהלי" מתמקד בהובלת הילד התוק! להכרה כי הקרב� 
יקט לסיפוק הצרכי� יוויי�, ואינו אובתחושות ומא ,מחשבותזכויות, רצונות, 

   של התוק!. ידואליי�ווהאינדי
ש� דגש על אמירת מו ממקו� של כבוד לילד התוק!, טיפולשוקד על הבאותו קו,   

בתחילת הטיפול עורכי� . למשמע אזניו , ג� כאשר זו קשה ואינה נעימהלילד האמת
 "מודלינג" – הטיפול בשפת ,או בבחינת "נאה דורש נאה מקיי�", ,הסכ� ע� הילד

)Modeling(שניה�על הדרישות מהמטפל ומהמטופל ה� הדדיות:  ,. על פי ההסכ� 
נקבע ביניה� קוד מוסכ� לשפת הדיבור זאת ועוד, לעמוד בלוח הזמני� כפי שנקבע. 

 
 .17, 14 , בעמ'35לעיל ה"ש קרפ,    44

  (התש"�). 277, 271מא(ג)  ‰ËÈÏ˜¯Ù "כבוד האד� כזכות חוקתית"ברק הר� א   45

 מעניי� לראות את ההתאמה הקיימת בי� יעדי הטיפול במרכז לבי� המלצות ועדת המשנה בנושא   46

(ז): "הכרה ', ס' 1פרק א, להקטי� בהלי" הפלילי לנוסח חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)

באחריות למעשיו ופיצוי נפגע העבירה על ידו במקרי� המתאימי�,  של קטי� שנקבע כי ביצע עבירה

„ÍÈÏ‰· ÔÈË˜‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â ( ה� מרכיבי� חשובי� בתהלי" שיקומו של הקטי�"
‰ÈÏÈÏÙ,  47' מע, ב6לעיל ה"ש.( 
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 זההמטפל והמטופל יושבי� טיפול, ה מהל"ב אשר ישמש אות� במהל" הטיפול כולו.
על השולח�", ומדברי� ב"גובה העיניי�". החל מתהלי"  , "שמי� את הדברי�זהמול 

 ,מתאי� לוהסיכו� והצרכי� של הילד התוק!, דר" שיבוצו של הילד לטיפול הערכת ה
   .וכלה בטיפול עצמו

  

  השוויו� . עקרו�2

גורמי� הקשורי� למאפייני לאמנה, מתפרש על מכלול  2 המעוג� בסעי! ,השוויו� עקרו�
כ", למשל, אסורה אפליה אשר בגינ� אסורה אפליה מכל וכל.  ,הילד המסוי� או להוריו

על רקע גזע, צבע, מי�, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או 
   חברתי וכו'.

מקבל דגש מיוחד בהוויה החברתית הישראלית. החברה הישראלית  שוויו�עקרו� ה  
  דתות ולאומי� היוצרי� חברה פלורליסטית המקבצת קהילות, תרבויות,היא חברה 

תרבותי" מכוו� להתייחסות החברה בכבוד ובחיוב � תרבותית. המושג "רב�רב
 47.להטרוגניות התרבותית המאפיינת אותה, באופ� שמבטיח מת� ביטוי לשונות זו

קהילות של ת כביטוי לרצו� לגיטימי של יחידי� ושההטרוגניות נתפבמילי� אחרות, 
שתפקיד המדינה הינו לספק את המשאבי� הדרושי� לשימור  לשמר את שונות�, באופ�
ע� זאת, ברי כי קיומה והישרדותה של חברה אנושית  48.התרבות של כל קבוצה

אנושיי�. ברוח זו, �וכלל סטיי�ינבקיומ� ובעליונות� של ערכי� הומ הכרה י�מחייב
יותיה� תרבותית ליברלית בהתערבות המדינה על מנת שיובטחו זכו�תומכת עמדה רב

  49.הקבוצות התרבותיות והחברתיות השונות �הבסיסיות של הפרטי� הנמני� ע
�נמנה היחיד בחברה רבשעימו תרבותי �החברתיהפרט, הבנת הרקע מבחינת   

תרבותית היא בעלת חשיבות מכרעת ככל שמביני� את היחיד כתוצר של ההתנסות 
היוצר "אופי חברתי"  נית�, בהקשר זה, לדבר על תהלי" 50תרבותית שלו.�החברתית

המושפע מתוכנה של מערכת הערכי� בתרבות מסוימת ומהדר" שבה מופעלת מערכת 
   51.ערכי� זו בתהלי" החיברות

 
  ,2894) 3(10על �, תקÈÏÂÚÏ ˜„ˆÂ ËÙ˘Ó ‰˜·ËÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯˘ '� ‰ÈÙÂÈ ‡˙ 7426/08ראו בג",    47

  ) .2010( 13פס' 

 ).2006( 52, 47) 1מט( ‰ËÈÏ˜¯Ùתרבותיות" � אמנו� רובינשטיי� "שקיעתה, א" לא מותה, של הרב   48

 , ש�.47, לעיל ה"ש 7426/08בג",    49

תרבותיות שונות, �התעללות ועבירות מי� במשפחה בחברות רבראו בנושא חובת הדיווח אודות    50

תרבותיי� והשפעת� על אנשי מקצוע � "היבטי� בי� שמואל גולדשטיי� ורינה לאורבכר" זה: 

  243 ד� ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óבהקשר של איתור ילדי� נפגעי התעללות והזנחה וחובת הדיווח" 

)2010�2009.( 

·Ú‰Ï ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜ :˙ÂÓÏÂÚ È�˘ ÔÈ˘¯˙  "חברה פתוחההאד� הסובייטי ב"הורבי, תמר רות    51
˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Ó ÌÈ¯Â‰ ˙ËÈÏ˜ ‡˘Â�· ÌÈ¯Â‰ ÈÁ�Ó 7 ,7 )1992, עורכת ולר בקהר.(  
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לקיי� דיאלוג חייב דומה, כי טיפול בילדי� תוקפי� מינית, מעצ� טיבו ומהותו,   
ההתייחסות החברתית והתרבותית המאפיינת את ע� תמידי ע� ה"אופי החברתי" ו

. לצור" המחשה, די להזכיר את הומניסטיי�קבוצת ההתייחסות של הילד בזיקה לערכי� 
ההתייחסות השונה למי�, לחלוקת תפקידי� בי� המיני�, לעיצוב סטריאוטיפי� מגדריי� 
וליצירת "טאבו" חברתי הרווח בקרב תת הקבוצות התרבותיות והחברתיות השונות 

  החברה בישראל.  �הנמנות ע
  

וק באיזה אופ�, א� בכלל, בא לביטוי עקרו� השוויו� בעבודה המעשית פנינו לבד
במרכז. מצאנו, כי העבודה הטיפולית ע� הילדי� התוקפי� מינית במרכז נותנת מענה 

החברתי,  מוצאה, �מגוריהמקו� שאלת ל כמעט לכל הילדי� המגיעי� אליו, ללא קשר
  �. מיהו ידתהרקע ה
לילדי� ולילדות. בשלב זה, הטיפול בילדות הוא, , הטיפול במרכז נית� לדוגמהכ", 

  בעיקרו, טיפול פרטני משו� מיעוט� היחסי באוכלוסיית הפוני�. 
צרכי� ל הטיפולי בהתאמה השירות תלפריסהמרכז שוא! גיאוגרפית, מבחינה 

את המרכז  ,כפי שאמרנו, נית� למנות, ה. נכו� לכתיבת שורות אלבשטח מתעוררי�ה
צפו�, שלוחה טיפולית אזור ההנות� מענה ג� ל! של המרכז בעפולה , סנייפו�אביב�בתל

 שפרע�סני! נוס! בוחרדי�, ה� המטפלי� בה ובבני ברק המיוחדת למגזר החרדי, 
 שמטפל בילדי� תוקפי� מינית המשתייכי� למגזר הערבי. סני! זה מאויש על ידי

ממש, וג� בו סני! באזור הר חברו� נפתח בימי� אלה מטפלי� בני אותו מגזר. 
  ה.יהמטפלי� ה� בני המקו� ומשתייכי� לאותה אוכלוסי

קיימת מודעות מצד המטפלי� במרכז לצרכי� הייחודיי� של ילדי� בעלי מוגבלות 
 שוויו�ל ולהתאמות הנדרשות בעבודה הטיפולית עימ� ממקו� שמכיר בזכות� לכבוד,

ובני משפחתו סבלו  כ", בזמ� עבודה ע� ילד, אשר הוא 52.ולהשתתפות בחיי הקהילה
  נעזרו המטפלי� במתורגמ� לשפת הסימני�.  ,רשותימח

העבודה המעשית ע� הילדי� ניזונה, באופ� אינהרנטי, מ"האופי החברתי" הנתו� 
של הילד המטופל. בהקשר זה, נית� לומר כי התובנה המלווה את העבודה ע� הילדי� 

החברתי ההקשר שאלת במרכז גורסת כי סיכויי ההצלחה הטיפוליי�, בהתעל� מ
ולו משו� חוסר היכולת ד, וקלושי� מא ,אליו משתייכי� המטופל ומשפחתושוהתרבותי 

   הוריו.ע� לפתח שיח מוסכ� ויעיל ע� הילד ו
נית� ללמוד  ,בחשבו� הרקע החברתי והתרבותי הנתו�מובא לאופ� שבו  הדוגמ  

במרכז ניסה לעמוד על צוות המטפלי�  53מאופי העבודה ע� ילדי� בני העדה האתיופית.
בני העדה האתיופית, אשר היו מעורבי� בתקיפות מיניות.  צרכיה� הייחודיי� של ילדי�

 בו שהו הילדי� באר, טר�שהצוות הטיפולי בדק, בראש ובראשונה, את מש" הזמ� 

 
 לאמנה. 23ס' ברוח    52

 ˜Ï‚�Â'‚ ‡Â‰ ¯Â˘ÈÓ‰ Ì‚ Ú„ÂÈ ‡Ï˘ ÈÓÏ – ·¯˜· ˙È�ÈÓ ÌÈÙ˜Â˙ ÌÈ�ÈËגתהו� ושמחה  אתגרטליה    53
˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰„Ú‰ È‡ˆÂÈ 32�31 )2007( ; 270�269, 255�254 , בעמ'50, לעיל ה"ש לאורוגולדשטיי� .   
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מהאקדמיה  הפניית� למרכז לצור" קבלת הטיפול. בהמש", נעזרו המטפלי� במומחי�
לעמוד על ההיבטי� התרבותיי� הייחודיי�, אשר חייבו  על מנתומחיי המעשה 

ביצוע הערכת מסוכנות לילדי� במהל" התייחסות במער" הטיפולי הכולל. כ", למשל, 
המלווי� משתתפי� כל אנשי המקצוע לפיו ששונה הנוהל הרגיל,  ,האתיופית בני העדה
הייחודי שר בהקתה שהגור� המרתיע יהערכת המומחי� הי בתהלי" ההערכה. את הילד
לילדי�  בניגוד לנוהל הרגיל, נית� הסבר .האתיופית, עלול להיות גור� מעכב לתרבות

ולהורי�, בנפרד, אודות החקיקה הקיימת באר,, משמעותו של הגיל הפלילי וההשלכות 
הצפויות מהערכת המסוכנות. זאת, על מנת להפחית את מידת האיו� שעלול להיווצר 

   במעמד זה.
  

והתעורר החשש  ,הילדי� או הוריה� לא נמצאו דוברי עברית ראויה במקרי� שבה�
לערבית  שיתופ� בטיפול, נעזר צוות המרכז במתורגמני� לרוסית, באשר ליכולת

   .ולאמהרית
נוספת ומעניינת במיוחד לחשיבות הטמונה בהכרה, בהבנה ובהתייחסות  הדוגמ  

מרכז ע� בני העדה לעול� הערכי� של הילד המטופל, נית� ללמוד מהעבודה ב
מעניינת במיוחד, ולו משו� היותה נגזרת של  ההקדמנו ואמרנו כי זו דוגמ 54החרדית.

העדה החרדית, אשר הצליחה לקרו� עור וגידי� בזכות שיתו! בקרב התערבות ייחודית 
. שיתו! בעירייהרבני� ע� ברק ו פעולה של המרכז ע� אג! הרווחה בעיריית בני

תה להכשיר יוני�, כאמור, הניב פרויקט ייחודי שמטרתו היהפעולה בי� הגופי� הש
 55.בני נוער חרדי� שתקפו מיניתע� אנשי מקצוע מהמגזר החרדי לעבודה ע� ילדי� ו

בקורס ההכשרה של המטפלי� הוש� דגש מיוחד על אופייה של הקהילה החרדית ועל 
קשר הטיפולי. ההשלכות המתחייבות בהעל צורת החיי� האופיינית לנמני� ע� חבריה ו

ה חילונית הרואה באוננות תהלי" טבעי ונורמטיבי שכ", למשל, התחדד הניגוד בי� תפי
 57לגביהלבי� האיסור החד משמעי הנלמד מהמקורות  56,מגיל מסוי� ובתנאי� מסוימי�

  וההשלכות הטיפוליות הנובעות מכ".
  
  
  
  

 
עוד בנושא שיתו! העדה החרדית בנושאי התעללות ועבירות מי� והדיווח עליה�, ראו בכר" זה:    54

  .269�267, 251�250 , ש�, בעמ'לאורוגולדשטיי� 

 ע� בני נוער שונה במהותה ולו משו� היות� של הקטיני� בני אחריות פלילית.מוב� שהעבודה    55

(אבנר אליצור, שמואל טיאנו, חנ� מוני,  È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ· ÌÈ¯Á·� ÌÈ˜¯Ù 262‰ הפרעות מיניות :פרק יז   56

  ).1990ומיכה נוימ� עורכי�, 

חייב  –שכבת זרע לבטלה  ראו המקורות בבבלי, נידה יג, ע"א, כגו�: "אמר רבי יוחנ�: כל המוציא   57

  )". 10מיתה, שנאמר: 'וירע בעיני הש� אשר עשה וימת ג� אותו' (בראשית לח 
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 עקרו� טובת הילד . 3

מנחה לצור" הכרעה בעניינ� של ילדי�  עיקרו�ועקרו� טובת הילד הוא עקרו� יסוד 
בשיטת המשפט  58.שיטת המשפט הישראלית –בשיטות משפטיות רבות, ובכלל� 

ומכוח האמנה  59קרו� מנחה מכוח חקיקהינקבע עקרו� טובת הילד כע ,הישראלית
כי בכל הפעולות הנוגעות לילדי� תהא טובת הילד שיקול ראשו�  3 עי!הקובעת בס

לילדי� ומעיצובו  נובעת, בי� היתר, מהיותו ייחודי קרו� זהיע חשיבותו של 60.במעלה
על המשפיעות ביצוע פעולות על המשפיעה על קבלת החלטות ועיקרית כאמת מידה 

   חייה� של ילדי�.
לה הוא זוכה שעקרו� טובת הילד אינו מושג חדש בשיח המשפטי, א" הפרשנות   

זונה הפרשנות לעקרו� טובת יעבר, נכיו� שונה בתכלית מזו אשר זכה לה בעבר. ככל שב
מצידה, התמקדה בהגנה על ילדי�  אשר, פרוטקטיבית,� ה פטרנליסטיתשהילד מתפי

הרי, כיו�, החובה לפעול לטובת  61,ממקו� שהכיר בחולשת� היחסית ובפגיעות� הרבה
הייחודית של הילד  Â˙ÂÎÊהילד בכל פעולה או החלטה המתקבלת בעניינו, נגזרת מ

זוכה לפרשנות מרחיבה המתפרשת על מכלול הזכויות, האינטרסי� היא להגנה ו
הילד שואפת לשלב בי� שני עקרונות  הגדרה זו של עקרו� טובת 62.והצרכי� של הילד

 
 ÌÈËÙ˘Óייצוג עצמאי של קטיני�"  –יחיאל ש' קפל� "מטובת הילד לזכויות הילד ראו למשל:    58

 לד.העומד על תחולתו של העיקרו�, כאמור, לצד עקרו� זכויות הי ,(התשס"א) 625, 623) 3לא(

  ,�1951 תשי"אהלחוק שיווי זכויות האשה,  (ב)3ס'  ,כ", למשל, בענייני אפוטרופסות של הורי�   59

המעג� את כוחו של בית המשפט לנהוג בענייני אפוטרופסות בהתחשב ע� טובת הילדי� , 248 ס"ח

 המידה לחובת ההורי� לנהוג אמתקובע את והאפוטרופסות לחוק הכשרות המשפטית  17בלבד; ס' 

מעג� את סמכותו של בית המשפט בנוגע לחוק  25ס' ו ,ע� טובת הקטי� בענייני האפוטרופסות

  ,58לעיל ה"ש קפל�, ראו עוד אצל:  .להסכמי� בי� הורי� החיי� בנפרד בהתא� לטובת הקטי�

 .628�627בעמ' 

 כדי "ראשו� במעלה"של עקרו� טובת הילד ומסתפקת ב בהקשר זה, האמנה מפחיתה ממשקלו   60

להרחיב את היק! ההחלטות שלגביה� חלה החובה וכ� על מנת להבחי� בי� החלטות הקשורות לילד 

, 36, לעיל ה"ש „ÈÏÏÎ Á"Âראו:  הנוגעות לילד ולזולתו. ההמסוי� לבי� החלטות כלליות או כאל

 .139�138בעמ' 

 ,. לזיהוי טובת הילד ע� צרכי� גופניי�, חומריי� ונפשיי� של הילד634 , בעמ'58לעיל ה"ש קפל�,    61

תו"  –איפיוני� בדיני משמורת קטיני� " שאקיח'  בנרא או:בהתחשב בגילו ובצרכיו המיוחדי�, ר

 תשמ"ד).ה( 15, 5י  ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ "ישו� עקרו� טובת הילדשימת דגש על י

 , ואומצה על ידי134' , בעמ36לעיל ה"ש  ,·„ÈÏÏÎ‰ Á"Âועדת רוטלוי, הגדרה זו הוצעה על ידי    62

�' ‰‰È�ÂÏÙÂ ˙È�ÂÏÙ ÔÈË˜‰ ıÂÓÈ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ¯Â‰‰  ÌÈ¯Â 377/05 �ברק בעניי� בע" הנשיא
ÌÈÈ‚ÂÏÂÈ·‰ ,)לפסיקה מוקדמת יותר שהכירה בפרשנותו השונה של ). 2005( 45, פס' 124) 1פ"ד ס

 48) 1פ"ד נ(, ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ �' ˙È�ÂÏÙ 7015/94דנ"א  למשל: אועקרו� טובת הילד, ר

ו� יהיה הגרעי� המהותי ליצירת הרצ"עקרו� טובת הילד כי  לעניי�השופט חשי� קבע  ), ש�1995(

ה"זכות" היא ...  במציאת "טובתו" של הקטי�. אותה "טובה" אינה אלא ביטוי לאינטרס הקטי�

הקליפה החיצונית; תחתיה ה"אינטרס"; והלוז, החומר המהותי היוצר את האינטרס הוא "טובת" 
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ת זכויות שיסוד המשמשי� בסיס להכרעות בעניינ� של ילדי�: עקרו� טובת הילד ותפי
לבי� ו� טובת הילד השילוב המוצע מעורר את השאלה בנוגע ליחס בי� עקר 63.הילד
קרו� הגנתי יכפטרנליסטי וכע שת זכויות הילד. בעוד שעקרו� טובת הילד נתפשתפי

המתמקד בצרכי� ובאינטרסי� הגנתיי� של ילדי�, כגו�: מזו�, לבוש ובריאות נפשית, 
הזכויות העצמאיי� על ת זכויות הילד שמה את הדגש על האינטרסי� ושתפישהרי 

וכו'. מבח� טובת  ,כבודבפרטיות, בחופש הביטוי, בצו�, שלה�, כגו�: התחשבות בר
ת זכויות הילד היא "מושג שקול דעת רחב ובלתי מונחה ואילו תפייהילד מסור לש

נדרש בית  È�ÂÏÙ65בעניי�  64.נורמטיבי הנשע� על מערכת זכויות מוכרת וקיימת"�חוקתי
באותו עניי�,  ."זכויות הילד"לבי�  "טובת הילד"המשפט העליו� ליחס בי� מושג 

התבקש בית המשפט להכריע בשאלת חינוכ� הדתי של ילדי� להורי� שנפרדו בשל 
. האב תבע את )Jehovah's Witnessesמשיחית (�נוצריתהא� לכת  ה שלהצטרפות

המשמורת על הילדי� בבית הדי� הרבני ואילו שאלת חינוכ� של הילדי� נדונה בבית 
של בית המשפט המחוזי וקבע  דינושר את פסק המשפט המחוזי. בית המשפט העליו� אי

למרות התוצאה האופרטיבית הזהה  כי אסור לא� לחשו! את הילדי� לעיקרי אמונתה.
אליה הגיעו השופטי�, התעוררה מחלוקת באשר ליחס הראוי בי� עקרו� טובת הילד ש

ט כולל את טובת הילד. השופ "זכויות"מושג הלבי� זכויות הילד. הנשיא שמגר סבר ש
מנגד, סברה השופטת  66.זכויות הילד בדבר שיקולהמצא העדי!, א! הוא, את 

טובת "אנו סבורות כי מודל  67.כולל את זכויותיו "טובת הילד"מושג הכה� ש�שטרסברג
הציעה הוועדה, כאמור לעיל, חותר לשילוב רצוי בי� שני עקרונות היסוד, ש "הילד

  
) 1פ"ד נה(, ·ÈÂ„' ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È„ � 5227/97 ,בג"); 98�97' מע(ש�, ב "הקטי�

ד� בית המשפט בשאלת חינוכו של קטי� שעלתה בהליכי גירושי� בי� ההורי�  ), ש�1998( 453

"... א! שטובתו של ילד ... עשויה להיות  בהחלטותיו של בית הדי� הרבני. השופט חשי� קבע:

לב, דומה כי נוכל להתאחד כולנו סביב נוסחה כללית ולפיה הלבה של טובת �שנויה במחלוקת בתו�

של הילד כי תישמר בריאותו הגופנית והנפשית, כי יסופקו  Â˙ÂÎÊ, הלוז של טובת הילד, היא הילד

  , ההדגשה אינה במקור). 461כראוי צרכיו הנפשיי�, הגופניי� והחומריי�" (ש�, בעמ' 

ה שכחלק מדוקטרינה רחבה ובסיסית המייצגת תפי �90ת זכויות הילד הוכרה בתחילת שנות השתפי   63

 –פסיקת בתי המשפט שלאחר הצטרפות ישראל לאמנה בדבר זכויות הילד " מורג מרתו: אכוללת, ר

 ).ËÙ˘Ó‰ 22 ,21 ,23 )2006 "האומנ� שיח חדש

 ).È�ÂÏÙ) (להל�: עניי� 1995( 254, 221) 1, פ"ד מט(È�ÂÏÙ '� ÔÈË˜ ,È�ÂÏÙ 2266/93ע"א    64

  ש�.   65

בכר הכרעה המבוססת על הכרה בזכויות באמרו: "יתכנו מקרי� שבה� יהיה על בית המשפט ל   66

 .275 בעמ'הילד", ש�, 

. 267 בעמ'הוא שיקול 'טובת הילד'". ש�, ... השיקול שלדעתי הוא בעל המשקל העליו� "באמרה:    67

קפל�, וראו לעניי� זה:  ).277 ש�, בעמ') וזמיר (273 ש�, בעמ'לדעה זו היו שותפי� השופטי� אור (

; רונה שוז "זכויות ילדי� חטופי�: הא� חוק אמנת האג (החזרת 643�642, בעמ' 58לעיל ה"ש 

) 2כ(ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ , עולה בקנה אחד ע� דוקטרינת זכויות הילד?" �1991 ילדי� חטופי�), תשנ"א

421 ,438�434 )2004.(  
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ד בגווני� פטרנליסטיי� וליברליי�, טובת הילבדבר קרו� יעהצובע את הוא באופ� ש
והצרכי�, ההגנתיי� והעצמאיי� של ילדות, תו"  כאחד, הרגישי� "למגוו� האינטרסי�

שותפות ע� רצונ� הממשי והמשוער של הילדות בקביעת טובת� בדר" של פטרנליז� 
   68.חיובי"

  
קיפה התשבהקשר של ילדי� תוקפי� מינית נצבע עקרו� טובת הילד בגוו� שונה משו� 

 קטיני� לעניי�הדברי� יפי�  .מהווה עבירה על פי חוק ,בה היו מעורבי�ש ,המינית
תוקפי� שה� מעל גיל האחריות הפלילית ועל כ� יוכלו לעמוד לדי� בגי� מעשה התקיפה 

לקבלת טיפול.  יופנוה� ו ,ילדי� תוקפי� שלא יעמדו לדי� מפאת גיל� לעניי�וה� 
  הציבורי ובקרב� מסוי�. במקרה שלנו, ילד, א! הוא. התקיפה המינית פוגעת באינטרס

פלילי עומד על הגישה הראויה להבטחת הדו"ח ועדת המשנה בנושא הקטי� בהלי" 
לא הקטיני�,  השאיפה היא לשקוד על הבטחת טובתטובת� של קטיני� בהלי" הפלילי. 

ויי�, בהשוואה לקטיני� שאינ� מצויי� בהלי" פלילי, אלא במסגרת המצב שבו ה� מצ
הבטחת זכויותיה� במידת האפשר ובשאיפה לטפל בקטי� "באופ� המתיישב כדי תו" 

 –(כ" במקור, צ"ל  שכע� תחושת כבודו וערכו העצמי, המחזק את הכבוד שהוא רו
לזכויות האד� ולחירויות הבסיסיות של אחרי�, תו" התחשבות בגיל הקטי�  רוחש)

יקת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי ואכ�, חק 69.ובחיוניות שילובו מחדש בחברה"
טיפול) יצאה מתו" הנחה שטובת� של קטיני� מחייבת כי יינקטו כלפיה� דרכי שיפוט, 

קרו� הכללי של טובת הילד חל בעת יענישה וטיפול ייחודיי�. במילי� אחרות: הע
 הדברי� אל ויודגש,בראש ובראשונה משו� היותו של הקטי� ילד.  ,העמדתו לדי� פלילי

כי  סבורות י אחריות פלילית, א", כאמור לעיל, אנונעוברי חוק ב קטיני�באמורי� 
ילדי� המטופלי� במרכז, אשר  עלבי�, ג� פה וראוי ליישו�, בשינויי� המחויהרציונל י

  אחריות פלילית, כאמור, ואינ� מטופלי� במסגרת הלי" פלילי.  בניאינ� 
את מלוא הזכויות,  ילדת הבחיי המעשה, הרעיו� הוא לשקול במסגרת טוב  

  .הרלוונטיי� להלי" הטיפולי ,ההגנתיי� והליברליי� האינטרסי� והצרכי� של הילד,
  ו לגבי העניי� הנדו�, שלומויתובי� היתר, לאור רצונו, תחושותיו, דעותיו ועמד

הגופני והנפשי, גילו וכשריו המתפתחי�, ממד הזמ� בחייו, מינו, מאפייניו ותכונותיו 
יי� לעניי�, ההשפעה הצפויה בהווה ובעתיד מנקיטת הפעולה, יחסיו ע� הרלוונט

וכמוב�, הידע המקצועי  ,דמויות משמעותיות בחייו ועמדת� של אות� דמויות
כאמור, לפחות שיקול  ,המשקל שיש לייחס לעקרו� טובת הילד, שהינו 70.הרלוונטי

 
 לקראת השלמה בי� טובת הילדה לזכויות –דה ה של יליקבלת החלטה בעניינ" פטר��ליכט וברטר   68

 ).ËÙ˘Ó‰ 22 ,73, 80 )2006 "הילדה

69    ÍÈÏ‰· ÔÈË˜‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„‰ÈÏÈÏÙ,  33, בעמ' 6לעיל ה"ש. 

70   ÈÏÏÎ Á"Â„ 137, בעמ' 36, לעיל ה"ש. 
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טחו� שיקולי בראשו� במעלה, מאפשר להביא בחשבו� ג� אינטרסי� אחרי�, כמו 
   71., כמשקל חיצוניתקיפהרב� ההציבור ושיקולי� הנוגעי� לק

  
לעקרו� טובת הילד פנינו לבדוק את העבודה המעשית באשר מצוידי� בתובנות הללו 

  במרכז. 
 ראשיתהילד הוא שזה במוב�  ,תהוליסטיההתייחסות לילד, כמתואר לעיל, היא   

בגי� מעשה התקיפה  זכאי לטיפול מיוחדה, הזקוק ו, ב� למשפחה וחבר בקהילהכל ילדל
ברי, כי מת� הטיפול לילד תוק! מינית משרת את טובתו, במוב�  .בו היה מעורבשהוא 

יתרה מזו, העובדי�  שיקומו.את ו מחדש בחברה ו להשתלבזה שהוא מקד� את סיכויי
ילד המסוי� על מנת לקד� של ההמיוחדי�  ובמרכז שואפי� להתאי� את הטיפול לצרכי

לאחר שלב הערכת הסיכו� והצרכי�, נעשית  טיפול. ואכ�, ההמלצה על האת טובתו
 גילו, כשריו הקוגניטיביי�,לאחר שקילת גורמי� שוני�. בי� היתר, נשקלי� מינו, 

מצבו הרגשי, החברתי יכולותיו של הילד במכלול תחומי חיי�, רצונו ותחושותיו, 
פול בהווה ובעתיד והסיכוי לשיתו! הטי ו שלבזמ� הנתו�, הערכת השפעת והמשפחתי

פעולה וגיוס האנשי� הבגירי� המשמעותיי� בחייו. זאת, בשאיפה להמלי, על הטיפול 
פני ל. במילי� אחרות, השאלה שעומדת המיטביתאשר ישרת את טובתו של הילד ברמה 
� ומה ישפר ילד הינה מה יהיה טוב לילד המסוימקבלי ההחלטה בדבר אופי הטיפול ב

וה� מבחינת  למשל, סביבת מגוריו, ,בו הכולל, ה� מבחינת צרכיו ההגנתיי�את מצ
  האינטרסי� העצמאיי� שלו, דוגמת ההתחשבות ברצונו ובתחושותיו. 

  

   ההישרדות וההתפתחות ,עקרו� החיי	. 4

מבטא זכות ראשונית  ,לאמנה 6בסעי!  �מעוגעקרו� החיי�, ההישרדות וההתפתחות ה
לילדי�, ולו משו� היותה בסיס למימוש� של יתר הזכויות ביותר המוקנית וחשובה 

הבטחת תנאי� להגנה על שלמות הגו! ולנת הישרדות מכוול הזכות. המנויות באמנה
 ."בוכיו ,טחו� פיסי, תזונה, סטנדרט בריאות מינימליי, כגו�: בלקיו� אנושימינימליי� 

  י�,� של ילדתחומי החיי כלמפורשת באופ� רחב הכולל את  הזכות להתפתחות
ההתפתחות הגופנית, השכלית, הנפשית והחברתית. זכות ההתפתחות מתמקדת  כגו�:

   בהתפתחות תקינה ואופטימלית של ילדי�.
ועדת רוטלוי, בדיוניה אודות הקטי� בהלי" הפלילי, עמדה על כ" כי תיאוריות   

ההתפתחות של ילדי� ואשר מסמלות את את המדגישות את הגדילה ו ,ההתפתחות
הציפיות החיוביות של החברה מהקטי�, מצויות במתח מתמיד ע� מערכת המשפט 

מונעת על ידי איזו� בלתי פוסק בי� האינטרס הציבורי להג� על  . זו האחרונההפלילי

 
 .77 , בעמ'68, לעיל ה"ש פטר��ליכט   71
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ביכולת� של  –שלו� הציבור לבי� האמונה ביכולתו של אד� להשתנות, ובמיוחד 
  72.יינקטו לגביה� האמצעי� הטיפוליי� ההולמי�קטיני�, א� 

אחריות פלילית ואינ� בני ושוב נחזור ונדגיש, הילדי� המטופלי� במרכז אינ� 
מטופלי� במסגרת הלי" פלילי. ע� זאת, הדברי� האמורי� לגבי תהלי" הגדילה 

ה לשינוי קוד התנהגות כפועל יהמתמקדי� בתקווה ובציפי – וההתפתחות של ילדי�
לגבי הילדי�  73,כפי שאמרנויפי�, ואולי א! ביתר שאת,  – ממת� טיפול הול�יוצא 

  המטופלי� במרכז, ולו מפאת גיל� הכרונולוגי הצעיר יחסית.
ואכ�, משפנינו לבדוק את מידת יישומה של זכות ההתפתחות בעבודה הטיפולית  

אמונה בראש ובראשונה, הרציונל המנחה והמניע טמו� ב ,כילדעת במרכז, נוכחנו 
 .� וראויטיפולי הול הבהינת� מענ ,ביכולתו של הילד להשתנותעמוקה ומבוססת 

פע� "או  "תמיד אנס –פע� אנס "האמירות הנשמעות, חדשות לבקרי�, הגורסות כי 
 קצרה ,, אינ� ראויות ואינ� נכונות. אמנ�, הפרספקטיבה להערכה"תמיד תוק! –תק! 
מתו" הידוע לנו, בהסתייגויות  ,א" .משו� גילו הצעיר יחסית של המרכז היא

אשר סיימו את הטיפול במרכז לא חזר לבצע  ילדי�המתחייבות, רוב� המכריע של ה
מסקירת הספרות המחקרית בתחו�,  כאמור לעיל,תקיפה מינית. יתרה מכ", של  �מעשי

נמו" בקרב קטיני� תוקפי� מינית שקיבלו טיפול,  עולה כי המועדות, הרצידיביז�,
   74.לעומת אלה שלא קיבלו טיפולניכר באופ� 
ידואלית ווהעבודה הטיפולית במרכז מעניקה לילד המטופל התייחסות אינדי  

המירבית ממקו� ששוא! להביא אותו לפיתוח היכולות האישיות שלו עד הרמה 
לא רק את הטיפול הפסיכולוגי, כי א�  לומספקת  האפשרית. העבודה ע� הילד במרכז

על תיעול הילד  75,הכרה בזכויות של אחרי�על , על חינו" וכ"ל שוקדת ג�, ונוס!
על פיתוח מערכת יחסי�  –והחשוב מכל  ,למיצוי תרבות הפנאי שלו בדרכי� מגוונות

בתחילת  בחייו. כפי שנוכחנו לראותהחשובי� מתקנת בתו" המשפחה ע� האנשי� 
הקהילה של ו משפחתושל , ילד, האמנה מכירה במעמד� הייחודי של הורי החיבור זה

חשיבות רבה נודעת בהקשר הטיפולי,  .ובחשיבות� להתפתחות הרמונית של הילד
על מנת לקד�, במידת האפשר, את השיקו�  שיתופו של ההורה בתהלי"ללמעורבותו ו

על ש התפתחותו של הילד, למרותבמתו" הכרה בחשיבות תפקידו של ההורה בחינוכו ו

 
72    ÍÈÏ‰· ÔÈË˜‰ ‡˘Â�· ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ Á"Â„‰ÈÏÈÏÙ,  35�34, בעמ' 6לעיל ה"ש. 

  והטקסט הצמוד לה. 6ה"ש  לעיל   73

  עובדה זו נלמדת ג� מנתוני מחקר שנעשה אודות עבודת והמקורות ש�. 7 לעיל ה"שראו    74

  המרכז בהפעלת קבוצת הטיפול ע� קטיני� תוקפי� מינית בכלא אופק (המחקר נעשה על ידי

מהמשתתפי� בטיפול לא  95.1%פרגר וטר� פורס�). הנתוני� מעלי� כי �גנות ד"ר טליה אתגר וקר�

לא  92.8%חזרו לכלא בגי� עבירת מי� לאור" תקופה של תשע שני� ותשעה חודשי�. יתרה מכ", 

  חזרו לכלא כלל.

במקרי� מסוימי� שיימצאו מתאימי�, תישקל ג� האפשרות להפגיש בי� התוק! לקרב�, כפו!    75

  שקילת טובתו של הקרב�. להסכמתו ול
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ריות למעשה. ההורה הוא גור� חיצוני לתהלי" באח , בסופו של דבר,עצמו לשאת ילדה
וטיפולי� להורי� במודלי�  ההדרכשיעורי  ,בפועלמקיי�,  הטיפולי. ואכ�, המרכז

: יו� הורי�, קבוצה טיפולית להורי�, מודל משולב של טיפול פרטני לדוגמהשוני�. 
   76.ועוד ,לילד ומשפחתו

אינה פשוטה כלל ועיקר  ,ליסוגיה זו, הנוגעת לשיתופ� של הורי� בתהלי" הטיפו  
לאיזו� הראוי בי� מידת שיתופו של באשר ומעלה בעת יישומה המעשי שאלות מורכבות 

ראוי לפעול במקרה שבו  כיצד י�: למשל,ה לבי� טובתו של הילד במקרה המסוההור
פרטי המעשה והטיפול מפאת תחושת בושה אודות אינו מעוניי� ליידע את הוריו  הילד

  .ה�, או, במקרי� קיצוניי� יותר, מחשש מתגובת הוריואו אשמה כלפי
 77.למלאכת האיזו� העדינה הנדרשת נית� ללמוד מסיפורו של שמואל הדוגמ  

יה באברי מי� של שלושה ילדי�, ינגיעות בכפ , בגי�11בהיותו ב� למרכז  ופנהה שמואל
! שמואל תקהערכת המסוכנות התברר ש בשלבשאירעו בחודשיי� שקדמו להגעתו. 

אלימות בח וושימוש בככדי השני� האחרונות, עשרי� ילדי� תו"  שבמש" שמינית, 
כי, לאמיתו של דבר, התברר בשלב הטיפול . לאברי המי� ביצע חדירות מלאותא! ו

  ילדי�(!). �60 כ שמואל הספיק לתקו!
לשת! את ההורי� היה חשוב  ,גיסא מחד פשוטה.�לאבפני המטפלי� עמדה דילמה   

 ,גיסא ילד. מאיד"למשאב טיפולי זמי� ותומ" היו ההורי� מהווי�  רת שבהולבנות מסג
לאב, כפי שהתברר בשלב הערכת  העברת המידע המלאמא התעורר החשש ש

הוחלט לנקוט שתי  ,לאחר התלבטויות עלולה לסכ� את בטחונו של הילד. המסוכנות,
יר אותו חשו! ולא להות חובה לייש� את זכותו של הילד להגנהה פעולות במקביל.

את המטפלי� לפנות אל פקידת הסעד, אשר ליוותה את  הלפגיעה אפשרית הביא
 האב מצדתגובה אלימה שהתעורר מפני  והחששעובדות אודות האותה דע ייול המקרה,
 באשר ,ברמות שונות ,הא�את האב ובד בבד, דאגו המטפלי� לשת! את . כלפי בנו

נוס! לשיתו! ההורי� בתהלי", שותפה ג�  הערכת המסוכנות.שלב לפרטי� שהתגלו ב
מה מערכת קשרי� טובה. בשל היותה ימורתו של הילד, לאחר שנמצא כי הילד פיתח ע

ומהותי מאוד בחייו של הילד, היא הפכה למשאב טיפולי נוס! חשובה של המורה דמות 
עבור הילד. ההורי� הודרכו על ידי מטפלת משפחתית, בביותר ברשת התמיכה שנבנתה 

" שבסופו של התהלי" הטיפולי הארו" הובנתה מערכת יחסי� מתקנת עבור הילד, כ
  הטיפולי.  ההלי"להשלי� בהצלחה את שסייעה לו 

  
  
  

 
76   Talia Etgar & Hadar Shulstain-Elrom, A Combined Therapy Model (Individual and 

Family) for Children with Sexual Behavior Problems, 53(5) INT'L J. OFFENDER 

THERAPY & COMP. CRIMINOLOGY 574 (2009).  

  .ש� בדוי, כמו יתר השמות במאמר זה   77
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  עקרו� ההשתתפות. 5

המסוגל לעצב  ,לאמנה, מכיר בזכותו של כל ילד 12עקרו� ההשתתפות, המעוג� בסעי! 
לו ובזכותו שדעתו תישמע להביע את דעתו בחופשיות בכל עניי� הנוגע  ,דעה משלו

זהו, למעשה, העיקרו� החדשני  78מידת בגרותו.לויינת� לה משקל ראוי בהתא� לגילו ו
ביותר אשר האמנה מקדמת ולו רק בשל הזיקה ההדדית הקיימת בינו לבי� ההכרה 

מבטא יותר מכל את הבשורה האמיתית בזכות כבוד האד� של הילד. עקרו� ההשתתפות 
בזכות� ליטול ו הילדי� הכרה באוטונומיה שלהבשל ית הילדי� האמנה לאוכלוסי של

משפיעי� על תהלי" קבלת ההחלטות בעניינ�. כפועל יוצא, כמשתתפי� וכ חלק פעיל
מכירה האמנה באמצעות עקרו� ההשתתפות בנפרדות� של ילדי� ובהיות� נושאי 

לת תהלי" קב ו שלעצמאיי�. עקרו� ההשתתפות מעמיד את הילד במרכז זכויות
   79.ההחלטות בעניינו ומעניק מקו� מרכזי לנקודת מבטו בהחלטות העוסקות בו

  
הזכות  ,מעקרו� ההשתתפות זכויות שונות, ביניה�, הזכות להישמענגזרות כאמור, 
 הזכויות אל. צרי" שתהא ממשיתוהזכות להביע דעה בחופשיות. ההשתתפות  להשפיע

 בתו תישקל בכל עניי� הנוגע לו. האמנהמקיימות דיאלוג תמידי ע� זכותו של הילד שטו
הקובע, כאמור, את מסוגלות�  ,למעשה, ר! מינימלי להשתתפות� של ילדי� מעגנת,

מבחינת גיל� לעצב דעה, ומקדמת בדר" זו את השתתפות� של ילדי� צעירי� למדי 
א" האיזו� התמידי המתחייב ע� טובת הילד יביא לנסיגה של עקרו�  80.הכרונולוגי
חמור ת ג� באות� מקרי� שבה� הנזק שייגר� לילד כתוצאה משמיעתו יהיה ההשתתפו

באופ� דומה, יש להבי� את מהותה של זכות  .מהנזק שייגר� לו כתוצאה משלילת הזכות
ההשפעה. זכות ההשפעה מטילה חובה על הגור� הממונה על קבלת ההחלטות לשקול 

מידת בגרותו. חשוב להבי� לו את עמדתו של הילד ולייחס לה משקל ראוי בהתא� לגילו
את האחריות על אל הילד עצמו בהקשר זה כי ההכרה בזכות ההשפעה אינה מעבירה 

ייתכנו אכ� ולכ�  ,קבלת ההחלטה. זכות ההשפעה היא זכות נפרדת מזכות ההכרעה

 
  לדיו� מפורט על הזכות להשתתפות ויישומה בישראל, ראו: רונה שוז "זכות הילד להשתתפות:   78

  ).2008( 207ב  ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óתאוריה לבי� הלכה למעשה בבתי המשפט לענייני משפחה"  בי�

 „Á"Â או:ת מעמד� של ילדי�, רשלעניי� השינוי העמוק שמבטא עקרו� ההשתתפות ביחס לתפי   79
Ó‰ ˙„ÚÂ ‡˘Â�· ‰�˘Â˙ÁÙ˘ÓÂ „ÏÈ‰,  63לעיל ה"ש מורג, או: כ� ר; 81 , בעמ'42לעיל ה"ש,  

 Marie-Francoise Lucker-Babel, The Right of the Child to Express Views and; 30 בעמ'

to be Heard: An Attempt to Interpret Article 12 of the UN Convention on the Rights 

of the Child, 3 INT'L J. CHILDREN'S RIGHTS 398 (1995).  

80   RACHEL HODGKIN & PETER NEWELL, IMPLEMENTATION HANDBOOK FOR THE 

CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 149-151 (Unicef press, fully revised 

3rd ed. 2007), available at www.unicef.org/crc/files/Implementation%20Handbook% 

203rd%20ed.pdf.  
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לאחר שנשמעה דעתו של הילד שעניינו עומד לדיו� ולאחר שיוחס לה  –בה� שמקרי� 
   ל החלטה שונה מרצונו של הילד כפי שהובע.תתקב –משקל מתאי� 

מקבלי� דגש מיוחד שעה שעסקינ� ביישו� עקרו� ההשתתפות בהלי"  הדברי� אל  
במרבית המקרי�, הינו הלי" כופה, שבו מעצ� טיבו נכפי�  כאמור לעיל,טיפולי, אשר, 

על אד� אמצעי טיפול מכוח החוק. העובדה שמדובר בהלי" כופה מאירה את עקרו� 
כמו, למשל,  ,שונה: את שמיעת הילד, יש לאז� מול גורמי� נוספי�באור שתתפות הה

הצור" לשמור על סדר ומשמעת, הצור" להג� על הילד עצמו, החובה להכיר באחריות 
שיש לייחס לרצונו  ,את שאלת המשקל הראוי למעשה שבוצע וקיומו של קרב�/קרבנות.

 אינטרסי� של הציבור בכללותוולעמדתו של הילד כפי שהובעו, יש לאז� מול 
י�. השאיפה היא, על כ�, לממש את עקרו� ואינטרסי� של קרב� התקיפה המסו

  בהתחשב בנסיבות הייחודיות להלי" הטיפולי.וליישמו ההשתתפות של הילד 
של  מחויבותקיימת  כאמור, המיוחד של העבודה במרכז, הילמרות אופיואכ�,   

בזיקה לשאלת , שתתפות של הילדי� המטופלי�הה עקרו�העוסקי� במלאכה לקידו� 
תהלי" ללילד וותרומתו הכרה אמיתית בחשיבותו של עקרו� ההשתתפות מתו"  טובת�,
המורכבות הרבה המלווה את יישומו, הלכה למעשה. סיפור� של אור  ולמרות הטיפולי

י" ותו� יסייע להמחיש את המורכבות הכרוכה במימוש עקרו� ההשתתפות בתהל
 אחדות לפני שני� יבות של המטפלי� ליישומו.את המחו –י, ויחד ע� זאת הטיפול

שהשתתפו הופנו למרכז לאחר ה� ו ,11בני היו אז שניה�  אור ותו�,הגיעו למרכז 
תו� יינת� לאנשי הטיפול גרסה כי הטיפול האופטימלי לאור ו תאונס קבוצתי. הערכב

תו� בזמ� מעשה לורכבת בי� אור הדינמיקה המלנוכח א� כי  81,במסגרת טיפול קבוצתי
תה כי לא יהיה זה נכו� יהיהסברה התקיפה, אשר התגלתה בשלב הערכת המסוכנות, 

ואילו  שוב, לקבוצה טיפולית מסוימת אור אותה קבוצה טיפולית.בלשב, את שניה� 
 ,שהתקיימה במרכז באותו זמ� טיפולית אחרתקבוצה תו� היה מועמד להיקלט ב

בה� שביו� ובשעה  כנסההתאלא שקבוצה טיפולית זו  ו.י� ליתה להתאיה ועשויה
והביע את רצונו  חבריה �נמנה ע תו�, שת הספרה של נבחרת בייאימו� השחי התקיי�
אי  גיסא, תה קשה. מחדיהדילמה הי .שי" בפעילותו זוהמטפלי� להמבאוזני הברור 

פעילות, אשר תה גורמת להדחתו מהיהי היהשחי לאימוני נבחרת תו� של והתייצבות
תו�, כאמור, הביע את רצונו הברור להמשי" בה ואשר נמצאה על ידי אנשי הטיפול 

תה כי מכיוו� שתו� ביצע את מעשה יכמשרתת את טובתו. בהקשר זה, ההערכה הי
יה של תו� יבמסגרת קבוצה, המש" פעילות השח :התקיפה ע� שותפי� נוספי�, קרי

ת קבוצ הזדמנות טובה ליצירת קשר ע�בנבחרת, קבוצה, יהא בו כדי לשמש לו 
יתה להוות מנו! להתוויית גבולות ישיכולה ה ,ומתאימהנורמטיבית חדשה,  התייחסות

חדשי� וחיוביי� מבחינתו. יתר על כ�, המש" פעילות השחייה נמצא על ידי המטפלי� 
כאפיק חיובי לתעל את האנרגיות הפיסיות שהיו אצורות בתו� ובתו" כ" א! לסייע 

תה כל אפשרות ילא הי יה מחודשת של ערכו העצמי. מאיד" גיסא,ד� תהלי" של בניולק
 
 ).1999( 220�218, 215) 2יט( ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ "טיפול קבוצתי בעברייני מי� מתבגרי�" אתגרטליה    81
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. אליה היה תו� מיועד להשתב,ש הקבוצה הטיפוליתכינוסה של לשנות את מועד 
, נית� לעמדתו של תו� משקל בתהלי" בחינת מכלול השיקולי� בסופו של דבר, ולאחר

ת, המטפל הסתייע בקיומה של ע� זא הוחלט לתת לו טיפול פרטני.ו קבלת ההחלטה
משקלה בחייו של תו� כדי לקד� את התובנות שלו בכל הנוגע בקבוצת השחייה ו

חלוקת תפקידי� בקבוצה, לתו את עצמו ביחס לקבוצה, שתפיללהשפעת קבוצה עליו, 
   באופ� שהגדיר מחדש את תפקידו של תו� בקבוצה חברתית נתונה.

  
  

  אחרית דברו. 
  

כלפי  ה השיקומיתשחרטה על דגלה את התפי על כ" שהאמנהעמדנו  דברינובפתח 
אמורי�, כאמור,  הדברי� אל .ה הענישתיתש, להבדיל מהתפיקטיני� עוברי חוק

אחריות פלילית. אנו סבורות, כאמור לעיל, כי אי� חולק על חשיבות� בני  קטיני�ב
רתית והנתוני� יה החביהיחסית לגבי ילדי� צעירי� יותר בגיל� הכרונולוגי, לאור הציפ

   .בשטח באשר ליכולת� של הילדי� להשתנות בהינת� טיפול ראוי והול�
ת על ולדעתנו, נית� לומר כי כיו�, בעקבות האמנה בדבר זכויות הילד, מוטל

המדינה החובה והאחריות הבלעדית לקיי� מערכות רווחה ושיקו� ליישו� זכויותיה� 
ילתית, בהקשר הדיו� שלנו, יקד� את יישו� האחריות הקה .של ילדי�, הלכה למעשה

  התובנה כי הצרכני� ה� הילדי� וכי יש לשקוד על שיפור איכות השירות הנית� לה�.
תכניות טיפוליות לאוכלוסיית כיו� העובדה, שהמדינה אינה מפעילה  לנוכח

פנינו  82,אשר לא יוכלו לעמוד לדי� מפאת גיל� הכרונולוגי ,הילדי� התוקפי� מינית
מוד את טיבו של הטיפול הנית� במרכז בפרספקטיבת עול� התוכ� של האמנה לנסות לא

ואת מידת הצלחתו לספק מענה הול� לאות� ילדי� המופני� אליו, באופ� שעשוי 
   .להצדיק את הרחבת פעילותו כל עוד המדינה אינה מיישמת את חובתה

ודה בו למרות גילו הצעיר יחסית של המרכז והעובדה שהעב ,כי לדעתנוכחנו   
במישור הייתה בתחילת דרכה קרמה עור וגידי� ללא קשר לאמנה וללא הכרת תכניה, 

, ההכרה במרכזיותו של לדוגמהות שמזוהות כיו� ע� האמנה. כ", שהמהותי הכרה בתפי
, הזכות להשתתפות, ומעל לכל, בהיותו לדוגמההילד בתהלי", בהיותו נושא זכויות, 

יונל העומד ביסוד העבודה הטיפולית במרכז תא� כבר ילד ולא רק תוק! מינית. ג� הרצ
ות היסוד של האמנה בשאיפה להביא את התוק! שלגישתנו, את תפי ,מראשית הדר"

   במהל" הטיפול לקבלת אחריות על מעשה התקיפה ועל הנזק שגר� לקרב� המעשה.
  
  

 
ול להכשרת מטפלי� בילדי� תוקפי� למע� שלמות התמונה נציי� כי, לאחרונה, החלה המדינה לפע   82

 מינית ולמת� טיפול לילדי� אלה, ככל שמדובר ברמת מסוכנות נמוכה עד בינונית.
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למעמד� של ילדי� הולכת וצוברת תאוצה. באשר כיו�, המודעות החברתית   
חשיבה לתכניה, של נה וה במרכז נעשית במקביל ללימוד שוט! של האמהעבוד

ע� עקרונותיה  "ליישר קו"משפטית ומתו" ניסיו� בלתי מתפשר �משותפת טיפולית
  ולמצוא מודלי� ראויי� לעבודה. במוב� זה, נית� להצביע על שאיפה עקבית לטוב יותר. 

עוררות בתהלי" הלמידה. הדילמות המתאת הצד השני של המטבע מחדד את הקשיי� ו
כ", למשל, אחת השאלות, אשר העסיקה את הצוות המטפל חדשות לבקרי�, נגעה 

תה קיימת עובר לתיקו� חוק העונשי�, אשר הוגבלה ילחובת הדיווח במתכונת שהי
בה� ב� המשפחה הפוגע היה בגיר ולא חסר ישע, ולפיכ", לא חלה באות� שלמקרי� 
. כדי לסבר את האוז� 18בידי אחיו, אשר טר� מלאו לו  בה� קטי� נפגע מיניתשמקרי� 

למעשה, חובת הדיווח במתכונתה הקודמת, לא חלה, למשל, על הורה אשר  ,נדגיש כי
אשר  83היה מודע לכ" כי ילדו פגע מינית באחיו. כיו�, בעקבות תיקו� חוק העונשי�,

ות מי� בקטיני� עביראודות , הורחבה חובת הדיווח להנעתוהמרכז היה אחד הגורמי� 
חשד כי קטי� נפגע בידי ב� משפחתו שהינו קטי�, א! קיי� בה� שבמשפחה, ג� למקרי� 

שאלות נוספות המתעוררות, באופ� כמעט שגרתי במהל" הטיפול בילדי� פוגעי�  .הוא
עדינה בי� הגורמי� המעורבי�. למשל, כיצד ראוי המינית במרכז, נוגעות להתנהלות 

כלפי הילד ו"מסייעי�" אחריות� את וינ� ממלאי� את חובת� לנהוג כאשר ההורי� א
לילד על ידי הכחשת האירועי�? הא� קיימת חובה על המדינה להתערב? הא� יש 
לאפשר לילדי� גישה עצמאית לקבלת ייעו, וטיפול? מה ההשלכות המתחייבות מכל 

  על מערכת היחסי� בי� ילדי�, הורי� והמדינה? האמור
הזיקה בי� השפה הטיפולית המבשרת את בחינת נית ראשונה הינו סנו מאמר זה  

כי בעקבותיו מקוות תוקפי� מינית. אנו  ילדי�למסגרת המשפטית בתחו� של טיפול ב
  תזכינה יתר השאלות, אשר נלמדו במהל" העבודה המשותפת, למחקר נוס!.

עבור חלק ניכר מהילדי� התוקפי� מינית, הטיפול במרכז ב ,מה שברור הוא כי  
מהווה הזדמנות אמיתית, אולי יחידה, אולי אחרונה, לפחות עד הגיע� לגיל האחריות 

בה� ותשקיע בצמתי� אלה לשינוי קוד התנהגות. חשוב שהמדינה תתמו"  הפלילית,
 למע� אות� ילדי� ולמע� החברה כולה. ממשאביה

 
  .316, ס"ח �2007), התשס"ז94חוק העונשי� (תיקו� מס'    83


