
 243

תרבותיי� והשפעת� על אנשי �בי�היבטי� 
מקצוע בהקשר של איתור ילדי� נפגעי התעללות 

  ∗וחובת הדיווח והזנחה
  
  מאת

  
  ∗∗∗ורינה לאור ∗∗שמואל גולדשטיי�
  
  

גישת� של שירותי הרווחה בישראל לאור עיגו� חובת את המאמר בוח� 

די�. הדיווח בחוק העונשי�, בהתמודדות� ע� מקרי התעללות והזנחה ביל

המאמר מעלה קשיי� ביישו� הוראת החוק לנוכח רבגוניות תרבותית 

. לאחר בחינת �ושונות ערכית שהחברה הישראלית מתאפיינת בה

התמודדות� הייחודית של קבוצות עדתיות שונות ע� סוגיית הפגיעה 

וההתעללות אל מול ערכי המשפחה, עומד המאמר על המתח ביחס שבי� 

ת ערכי שרסלית המשתקפת בהוראת החוק. תפיגישה האוניבבי� האלה ל

המשפחה בעיני הקבוצות האתניות השונות יוצרת פער מהנחות היסוד 

ת המחוקק רואה שחוק חובת הדיווח. בעוד שתפית שתפי תעליה� מושתתש

בניתוב הנפגע לסעד הנשע� על רשויות החוק והאכיפה את הדר� המועדפת 

שימור כדי לטפל בנפגעיה תו� לטיפול בו, הרי שהקבוצה האתנית נוטה 

המסגרת המשפחתית והדאגה לשלמותה. בפתרו� המחוקק יש כדי לפגוע 

 –ומכא� שלאות� קבוצות יהיה קשה  ,ת ערכי המשפחה האותנטיתשבתפי

למצוא בחוק זה מענה לבעיותיה�. המאמר מציע רביזיה  –וא� בלתי אפשרי 

מרכז תשומת הלב  בהתמודדות� של שירותי הרווחה ע� הסוגיה, והעברת

שיאפשרו  ,מילוי חובת הדיווח לטובת טיפול המכיל מושגי תרבותמ

ת ששימור תפיכדי לקבוצות האתניות להתמודד ע� הפגיעה בילדי� תו� 

עולמ� הערכית. בהתא� לגישה חדשה המכירה בקבוצות המיעוט 

יש למקד את ההתערבות  ,ת עולמ�שתפי פי למאפשרת לה� לממש עצמ� עהו

ית בנות� השירות (העובד הסוציאלי) ולא בשינוי הלקוח (הנפגע המקצוע

  וסביבתו). 

  

  

  
 Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰Á�Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰858 גרסה קודמת ושונה בכמה היבטי
 פורסמה בעבר בספר    ∗

  ).2007יהודה ומאיר חובב עורכי
, �(דרורה הורובי�, יור
 ב�
כפרויקטור  שימשכניות חברתיות וו, עוסק בפיתוח תבכירסוציאלי  עובד ,גולדשטיי� שמואל   ∗∗

  ו�".בסיכ ילדי
 איתורכנית "ובאשלי
, בת
∗∗∗    .
  רינה לאור, לשעבר ראש תחו
 פיתוח משאבי אנוש באשלי
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  א. מבוא
  


מיליו� תושבי
 הנחלקי
 לשתי קבוצות אוכלוסייה עיקריות.  �7.4כיו
 כ בישראל חיי
ע
 קו
  1.ממנה �20%וערבי
, המהווי
 כ ,מכלל האוכלוסייה �75%יהודי
, המהווי
 כ

מה
  �82% נפש, כאל(  �900כתה האוכלוסייה בישראל , מנ1948המדינה, בשנת 
  מכלל היהודי
). 85%יהודי
, מרבית
 בני העדה ה"אשכנזית" יוצאי מדינות אירופה (

מכלל  �42%. כניכרהרכב זה של האוכלוסייה היהודית השתנה מאז באופ�   
 הייתה ממוצא אירופי, כאשר קבוצת הרוב היא של 2000 האוכלוסייה היהודית בשנת

ואיל,. מוצא
  1990לישראל משנת  –ברוב
  –הגיעו ש ,המועצות לשעבר�בריתיוצאי 
מארצות אסיה ואפריקה, וה
 מוגדרי
 בחלוקה הוא מהאוכלוסייה היהודית  �31% כ של

קבוצות בעלות �בכל אחת מקבוצות עיקריות אלה קיימות תת 2.
"יהעדתית כ"מזרחי
יש של שפות ואורחות חיי
. לנתוני
 אלה  מאפייני
 חברתיי
 ותרבותיי
 שוני
, בליל

  
 1.5), 75.5%מיליו� יהודי
 ( 5.6מיליו� תושבי
, מתוכ
  7.4, חיו בישראל 2008נכו� לסו( שנת    1

) 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) המוגדרי
 כאחרי
 (4.3%אל( ( �317) ו20.2%מיליו� ערבי

Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘ '2009( 86, 60 מס(.(  

˘Î ˙È˙¯·Á ˙Â�Â‡˙‚¯ אלעזר לש
 "ישראל כמדינה רב תרבותית בפתח המאה העשרי
 ואחת"    2
˘Â�‡ È˙Â¯È˘Ï 15 ודורית רואר 
  ). 2004סטריאר עורכי
, � (אלעזר לש
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השונות  3נפש. �300,000להוסי( ג
 את אוכלוסיית הפועלי
 הזרי
 המוערכת בכ
�אינה רק עובדה סטטיסטית ,הדמוגרפית לפי לאו
, דת, אר� מוצא, וותק באר�

תרבותי המתגבש על בסיס סקטוריאלי כחברה �דמוגרפית אלא ביטוי של מתאר חברתי
   4.בהתהוות רב תרבותית

  
 החברה מתלבטת בשאלות של יחס רוב ,מבחינה תרבותית גונית� חברה רבכ ,ישראל

מיעוטי
 אחרי
. מבני  ובי�מהגרי
 ה� מורכבות מש, בי� הלקבוצות המיעוט שבתוכ
מדינה  שמדברי
 בשמו. "רוב"ברור מי הוא אותו  אי� זהבישראל כלל נית� לומר ש

 
בה זה בצד זה בני קבוצות חברתיות ע
 קודי
 של קולטת עלייה, כמו ישראל, שחיי
ערכי
 תרבותיי
 שה
 לא רק שוני
 אלא לעתי
 א( נוגדי
 וסותרי
, ע
 התנהגות ו

 ,כביכול ,שאיפה לבניית חברה ותרבות שייצגו, גיסא ניצבת בפני דילמות סבוכות. מחד
של כישלונות , היסטוריה גיסא ), תרבות הרוב. מאיד,Main Streamאת הזר
 המרכזי (

 ,במימוש אתגר זה והכרה הולכת וגוברת בזכות
 של בני כל עדה, חברה או תרבות
להגדיר עצמ
 ולנהל אורח חיי
 על פי תרבות
 והקודי
 החברתיי
 שלה
. הרשאה 

יוצרת מתחי
 חברתיי
 רבי
. יתרה היא חברתית זו להגדרה עצמית אינה נחלת הכלל ו
הקובעת כללי אסור ומותר בהתנהגות בי� בני האד
  היא נתקלת בחקיקהלא אחת, מכ,, 

העלולי
 להתנגש בנורמות ההתנהגות של קבוצות תרבותיות שונות. מושגי
 כמו: 
"
זה את זה בשיח  מחליפי
" תרבות-רגישת גישה"ותרבותיות"  רב", "פלורליז

המקובל כיו
 בחברה הישראלית  לגביאי� בהירות ועדיי�  קורקט", יפוליטיקלה"
 ,נושאי
המקובלי
 על הרוב לגבי  ונורמותלגבי ערכי
 ג
 י� בהירות א. י
 אלהושאבנ

מה  שה, למרות הנטייה לדבר בש
 התרבות המערבית.יהא ומעמד "זכויות הילדכמו "
שנחשב כהתנהגות מקובלת ונורמטיבית בקבוצת תרבות אחת, עלול להיחשב בקרב בני 

   5המותר בה. תרבות אחרת כסטייה חריפה הנוגדת את כללי
  

התעללות וכלפי תופעות של  ,היחס כלפי ילדי
 בכללוהדת משפיעות על  התרבות
  הקשורי
 לנושאי
 אלה באופ� וערכי
שכ� ה� כוללות אמונות  במיוחד, – והזנחה

. התרבות משפיעה על מבנה ילדי
כללי וכ� השקפות לגבי הדרכי
 הראויות לגידול 
כל תרבות  .המשפחההאחריות של כל אחד מבני תפישות על תפקידיה ועל המשפחה, 

ולשאלות של מיניות.  המגדר תפקידידרכי גידול ילדי
, ללמתייחסת באופ� שונה 
  שיש להג� על –נוצר פער בי� הסכמה כללית משותפת לכל התרבויות  כתוצאה מכ,

  

  
). נכו� לשנת Ï‡¯˘È· ˙Â¯Ê ˙Â�È„ÓÓ ÌÈ„·ÂÚ :ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ )1999רובי נתנזו� ולאה אחדות    3

ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙�˘‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ�Â˙� ¯Á·Ó ( �222,000 העובדי
 הזרי
 בישראל נאמד בכ , מספר2008
Ï‡¯˘ÈÏ  '2009( 60מס 
  ).16.9.2009), הודעה לעיתונות מיו

  ).ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò‰ ‰¯·Á‰ )1999˙גדי יציב    4

  ).Â�‡ È˙Â¯È˘Ï ¯‚˙‡Î ˙È˙Â·¯˙ ˙Â�Â˘ )2004˘סטריאר ואלעזר לש
 �דורית רואר   5
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לבי� ערכי
, נורמות ומנהגי
 של בני התרבויות השונות  –ילדי
 ולא להזיק לה
כאשר הרי שעל מחויבות להג� על ילדי
,  ,עקרוניתהכול יצהירו, ברה. למרות שבח

"
לי
 ובאי דעקרונות מופשטי
 להתנהלות יומיומית קונקרטית, נבחי� בהב "נתרג
תיתפש ככזו לא  אחתבתרבות  מזניחהכוכמתעללת ת שהנתפתנהגות ה הסכמות:

יש הסכמה לגבי  ,כללר, כי, בדיש לסייג את הדברי
 בכ,  ,בתרבות אחרת. ע
 זאת
ומינית, אבל ג
 כא� נמצא לעתי
 דרכי התמודדות פיסית מקרי
 קיצוניי
 של התעללות 

 
, ובעיקר פחות מהותית, קל וחומר בהתייחסות למקרי
 חמורי
מבחינה ופתרו� שוני
   להתעללות רגשית ולהזנחה.

בכל הקשור  תאוניברסליהמטרה, יש הסכמה מבחינת באופ� כללי,  ,נית� לומר כי  
יש חוסר הסכמה והתייחסויות שונות.  תהפרטיקולרילשמירה על טובת הילד, א, ברמה 

אנשי
 העובדי
 ע
  בתרבות המערבית, עקרו� טובת הילד הוא נדב, מרכזי בקרב
 .
היא א( עילה לפגיעה בערכי
 אחרי
, כמו שלמות  "טובת הילדלעתי
, "ילדי

 26 מס' רכית שקיבלה ביטוי ג
 בחקיקה. תיקו�"טובת הילד" היא בחירה ע 6.המשפחה
קיי
 יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה עת העוסק בחובת הדיווח  7,לחוק העונשי�

בקטי�, הוא הביטוי החוקי לאימו� הער, התרבותי המציב את "טובת הילד" בעדיפות 
ביחס לטובת
 של אחרי
, כמו המשפחה או הקהילה. א, מקומו המרכזי של הער, 

ובת הילד" בתרבות המערבית הוא עניי� קצר טווח, התפתחות שחלה רק במאה "ט
   השני
 האחרונות.

  

שמדינת ישראל  8זכויות הילדבדבר לאומית הבינבאמנה מעוגנת "טובת הילד"  ,כיו

נית� למצוא ביטוי לעדיפות של "טובת הילד"  ,נוס( לכ, 1990.9חתמה עליה בשנת 
המדינה ואת האחראי
 האחרי
 לילד (המשפחה,  את בחקיקה רחבת היק( המחייבת

  שלומועל לדאוג לצרכיו הבסיסיי
, ולהג� על ביטחונו ו ועוד) ,המוסד, בית הספר
  

  
 415) 4טו(ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ על הבחירה הערכית ותפקידי המומחית"  –הילד'  מילי מאסס "'טובת   6

)1995.( 

 (להל�: חוק חובת הדיווח). 226, ס"ח �1977ד לחוק העונשי�, התשל"ז368ס'    7

 .)�1991ב ) (אושררה ונכנסה לתוק(�1989(נפתחה לחתימה ב 221, 31כ"א    8

 ‰˙Á�Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ‰בראי האמנה לזכויות הילד" ראו: יהודית קרפ "אלימות כלפי ילדי
 במשפחה    9
Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ 152 ב� 
). חשוב לציי� 2007יהודה ומאיר חובב עורכי
, � (דרורה הורובי�, יור

כי הפנמת הוראותיה של האמנה בחקיקה הישראלית הינה קריטית, במוב� זה שעל פי ההלכה 

נימי אלא עד שהוראותיה יעוגנו הפסוקה בישראל, אי� האמנה הבינלאומית חלק מ� המשפט הפ

2538/00
) � בחוק. ראו: ת"א (מחוזי י ˙È�ÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘¯‰ '� ıÈ¯Â�2003( 4968) 1(03מח � , תק ,(

  וההפניות ש
. 53 פס'
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קיימות באר� קבוצות  12.ולשמור על זכויותיו 11להבטיח את עתידו 10,הגופני והנפשי
ו "טובת המשפחה" אבדבר ער, החברתיות שאינ� מקבלות עדיפות זו של המחוקק, ו

"טובת הילד". בני קבוצות חברתיות בדבר ער, ה"טובת הקהילה" אינו נופל בעיניה� מ
, אבל ה
 יתקשו לפעול ניה
יוהיא חשובה בעאלה אינ
 מתנכרי
 ל"טובת הילד" 

 
במצוות החוק להעדי( את "טובת הילד" על "טובות" אחרות, החשובות בעיניה
הילד במנותק מיחס טובת עקרו�  באותה מידה או א( יותר. יש הסבורי
 כי העמדת

   13.בטובת הילד עצמו ,בראש ובראשונה ,החברה להוריו עלולה לפגוע
  

של החברה המערבית בדבר אחריות החברה  תהאוניברסליישראל אימצה את הגישה 
ה זו נמצא באשרור האמנה שלהבטחת שלו
 הילד וההגנה עליו. הכרה רשמית לתפי

  חוק זה נועד במקורו, כמוב�, 14.העונשי� קת חוק) ובחקי1991בדבר זכויות הילד (

מאחר  15.לסייע בהגנה על ילדי
 ולהתריע מפני כל שיתו( פעולה ע
 הפוגעי
 בילדי

 שבה חיות זו בצד זו קהילות תרבותיות שונות, ,הישישראל היא אר� קולטת עלי
  :יעסוק בה� מאמר זהעיקריות שסוגיות שתי מתעוררות 

�בד שונות תרבותית ויחד ע
 זאת לפעול בגישה רגישתהא
 נית�, בישראל, לכ .א
  תרבות לאיתור ילדי
 נפגעי התעללות והזנחה?

הדבר עד  נעשה את חוק חובת הדיווח באותה דר, שבהולייש
 הא
 יש להמשי,  .ב
  כה?

  
נוכח הקשיי
 למטרת מאמר זה, א
 כ�, היא להציע דרכי
 לפעולת
 של אנשי מקצוע 

עי התעללות בקבוצות חברתיות שונות, קשיי
 הנובעי
 הכרוכי
 באיתור ילדי
 נפג

  
  חוק הסעד (סדרי די� בענייני קטיני
,; 311, ס"ח �1960 חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש",   10

� חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב; 187 ס"ח, �1955חולי נפש ונעדרי
), התשט"ו

(להל�:  226, ס"ח �1977 , התשל"זחוק העונשי�ל 1, וכל סימ� ו'337, 323, 322; ס' 120, ס"ח 1962

  חוק העונשי�). 

  .287, ס"ח �1949חוק לימוד חובה, התש"ט   11

  .42, ס"ח �2000; חוק זכויות התלמיד, התשס"א8האמנה בדבר זכויות הילד, לעיל ה"ש    12

13   Charles Taylor, Atomisn, in POWER, POSSESSIONS AND FREEDOM 39 (Akis Kontos ed., 

1979).  

  .לחוק העונשי� העוסק בפגיעה בקטיני
 ובחסרי ישע 1סימ� ו'   14

פקות לגבי המידה שבה הוא אכ� מסייע היו
 להג� בפועל, יש קשיי
 ביישו
 החוק עד כדי העלאת ס   15

 ,
על ילדי
, או יוצר בעיות נוספות, כגו� הסתגרות והתחמקות מאנשי מקצוע ואולי א( משכני

ומעמיד בפני אנשי המקצוע דילמות בלתי אפשריות. ראו עוד בנושא קשיי יישומו של חוק חובת 

ירות בקטיני
 ובחסרי ישע והעצמת מעמדו הדיווח, בכר, זה: תחיה שפירא "חובת הדיווח על עב

); מרי
 2010�2009( 325�321, 317 ד�ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óמבט רטרוספקטיבי"  :של פקיד הסעד

 ד� ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óחובת הדיווח מנקודת ראות
 של פקידי הסעד"  :פבר "בי� 'טיפולי' ל'פלילי'

347 ,358�357 )2010�2009.(  
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ת המצב של "התעללות והזנחה" שמשונות תרבותית. שונות זו משפיעה ה� על עצ
 תפי
וגבולותיו וה� על דרכי ההתערבות הראויות. אנו מבקשי
 להצביע על כ, שחוק חובת 

כלפי חברתית הדיווח במתכונתו הנוכחית מיצה את עצמו בכל הקשור ליצירת מודעות 
של פגיעות והזנחה של ילדי
, ושאי� בכוחו להביא ג
 לשינוי התנהגות. שינוי התופעה 

זה יושג רק באמצעות תהליכי
 חינוכיי
 והידברות בי� הצדדי
. מכא� המלצתנו לשנות 
לנקוט את חייבו ימרחב שיקול דעת לפקיד הסעד ו כ, שיינת�את חוק חובת הדיווח 
צעי אחרו�, א
 הטיפול לא צלח ועדיי� נשקפת סכנה לקטי�, או ההלי, הפלילי רק כאמ

נראה שדווקא ההעמקה  16במצבי חירו
 קריטיי
 שבה
 נשקפת סכנת חיי
 ממשית.
 
תרבותיי
 משפרת את המקצועיות ואת הפרקטיקות הכרוכות בנושא �בי�בהיבטי

.
  הפגיעה בילדי
  
  

  ב. שונות תרבותית ומניעת פגיעה בילדי�
  

  ל הילדי� מההיבט התרבותיהיחס א .1

יש להניח שבכל קבוצה אנושית ובכל תרבות, העמדה הבסיסית של המשפחה כלפי 
ילדיה תהיה דאגה כנה לשלומ
 ולהתפתחות
 התקינה, שהרי ההורי
 אוהבי
 את 
ילדיה
, הילדי
 ה
 בשר מבשר
 ומבטאי
 את ההמש, הקיומי שלה
. למרות זאת, 

דלי
 המשקפי
 פרקטיקות שונות של גידול ילדי
 קיימי
 הב ,במישור הנורמטיבי
כדי להבטיח לנקוט 
 להתנהג ואילו אמצעי חינו, יש אֵ אמורה בתרבויות שונות: כיצד 

בי� ניכרי
 נחשפי
 הבדלי
  ,התפתחות
 התקינה. בהיבט המעשיאת את שלומ
 ו
  17.קבוצות תרבותיות שונות

  
 
: האחד, זר
 קולקטיביסטי שבו קריי
עייש חוקרי
 המבחיני
 בי� שני זרמי
 תרבותיי

המשפחה).  –היחידה הקטנה ביותר של קיו
 היא הקבוצה הקולקטיבית (בדר, כלל 
נתו� היחיד למרות הקולקטיב ומושפע מהנורמות שלו ומכללי ההתנהגות  ,בתרבות זו

על ילדי
 הוא על צייתנות, השמצפי
 ממנו לנהוג לפיה
. הדגש בפרקטיקת גידול 
כמו יושרה משפחתית, מחויבות הדדית  ,הקרבה למע� הקולקטיב. ערכי
על מחויבות ו

� תו,מחוזקי
 ומתוגמלי
. בני הקהילה מקיימי
 קשרי
  ,וקונפורמיות לקולקטיב

  
; פבר, 328�325 דעת לפקידי הסעד, בכר, זה: שפירא, ש
, בעמ'ראו עוד בנושא הרחבת שיקול ה   16

  .364�361 ש
, בעמ'

17   Jill E. Korbin, Cross-Cultural Perspectives and Research Direction for the 21st 

Century, 15 CHILD ABUSE & NEGLECT 67 (1991). 
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מרחב התמרו� בחברות אלה  18.במידה רבה את זהות
 מערכתיי
 הדוקי
 המגדירי
סנקציות על התנהגות מוגבל ביותר, הציפייה להתנהגות נורמטיבית גבוהה מאוד וה

כמו:  ,בזר
 הקולקטיביסטי נית� לכלול קהילות 19.להיות חמורותעלולות סוטה 
 ,המועצות לשעבר, המגזר הערבי בישראל, עולי אתיופיה�בריתהקהילה החרדית, עולי 

מבדילי
 אותה הלכל קהילה תרבותית כזו מאפייני
 ייחודיי
 המפרידי
 ו ,ועוד. כמוב�
   זר
 כללי זה.מהקהילות האחרות ב

  
הוא הזר
 האינדיווידואליסטי. היחיד הוא אוטונומי ומופרד מ�  הזר
 התרבותי השני

הקבוצה. הוא יכול להיות שיי, למספר קבוצות בעת ובעונה אחת בלי שא( אחת מה� 
הדגש על מוש
  ,את זהותו השלמה או את התנהגותו. בזר
 תרבותי זהתגדיר 

עצמאותו. מוש
 דגש חזק על על ו זהותו הייחודית פיתוחעל האוטונומיה של הילד, 
הצלחה אישית ועל הישגיות, וזכויות הילד זוכות למקו
 מרכזי. זהו הזר
 המאפיי� את 

מבחי� א( הוא בי� שתי קבוצות תרבות עיקריות: תרבויות  20החברה המערבית. מילר
רבויות שבה� המעודדות גדילה והתפתחות באמצעות תפקידי
 מוגדרי
 ומחויבויות, ות

מעודדי
 גדילה והתפתחות באמצעות מימוש הבחירה האישית. הקבוצה הראשונה 
מערביות שבה� הדר, להשתלבות חברתית ולהגשמה היא דר, �לאכוללת בעיקר חברות 

 ה מיוצגת בעיקר עליפיתוח תובנה לגבי חובות חברתיות ומילוי�. קבוצת התרבות השני
התפתחות �התחייבויות לחברה גורמי
 בולמיבת וידי החברה המערבית, הרואה בחובו

אישית ומימוש עצמי. אלה ה� גישות שונות לחלוטי�, ונית� לשער שתהיה לה� השפעה 
.
  על דר, גידול הילדי

  
KAĞITÇIBAŞI

ממדיות, המבטא את � מבנה מורכב ורגיש יותר מהחלוקות הדו המציג 21
יחסי הגומלי� את ות וערכי החבראת מבנה המשפחה, את הזיקה שבי� התרבות, 

תלות �להיות תלות הדדית, איעשויי
 במשפחה. היחסי
 בי� שלושה מרכיבי
 אלה 

  
18  Ron Shor, The Significance of Religion in Advancing a Culturally Sensitive 

Approach Towards Child Maltreatment, 79(4) FAM. IN SOC'Y 400 (1998);Harry C. 

Hui, Measurement of Individualism-collectivism, 22(1) J. RES. IN PERSONALITY 17 

(1988).  
Ï ¯˘‚ "– ˙ÂÈ‚ÂÊ ,˙Â¯‚·˙‰  ÈÎÈÏ‰˙· ˙ÂÈ�ÈÓÂ˜˘¯"רוני שטרקשל, זהבה שמעו� ואלה ברגיא   19

ÔÈ·‰ ˘‚ÙÓ‰Â ¯·ÚÓ‰-Ï‡¯˘È· ¯·Ú˘Ï ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Â ‰ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚ Ï˘ È˙Â·¯˙ )1997 :להל�) (

  שטרקשל ועמיתיו).

20   Joan G. Miller, Cultural Diversity in the Morality of Caring: Individually Oriented 

Versus Duty-Based Interpersonal Moral Codes, 28 CROSS-CULTURAL RESEARCH 3 

(1994).  

21   ÇIĞDEM KAĞITÇIBAŞI, FAMILY AND HUMAN DEVELOPMENT ACROSS CULTURES: A 

VIEW FROM THE OTHER SIDE (1996).  
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קבוצות התרבות בישראל  � שלותלות הדדית רגשית. מבנה זה עשוי להתאי
 לבחינת
במישור  22.לשמר את זהות� התרבותית , בה בעת,מבקשותוההחוות שינוי חברתי 

א, ע
  גיסא, מחד ,מוקרטית ע
 זיקה מערבית חזקההמעשי, בישראל, שהיא מדינה ד
, עשויות גישות אלה להתנגש וליצור גיסא מאיד, קבוצות תרבותיות רבות ושונות

 .
  עימותי
 חברתיי
, פוליטיי
 וחוקיי
  

  ארבע המחשות –. מקומה של המשפחה בחברות תרבותיות שונות 2

פחות בישראל באמצעות בחרנו להמחיש את השפעת התרבות על דר, תפקוד� של מש
חברות  שלושמבי� . יהודיתשאינה תרבותיות, שלוש יהודיות ואחת  ארבע חברות

  ותיקה:  היא התרבות היהודיות שתיי
 ה� חברות עולי
 ואחת
  
   ) החברה החרדית1(

שבה
: שמירה  העיקריי
בי�  23.סגורה יחסית בעלת מאפייני
 ייחודיי
 חברהב מדובר
 ,
בה ילב ל שה
המוסדות על חוקי
 מדי� תורה ועל התנהגות, של  נורמותעל על ערכי

השפעה מוחלטת על יש  הקהילתיות ההלכה ולנורמות יוויילצ של החברה החרדית.
 
לחברה החרדית יש ולהדגיש כי  י�ילצ חשוב. משפחותשל והתנהגות
 של יחידי


 למרות סרי וחבריה ,חברתיותמסורת של עבודה קהילתית פנימית לטיפול בבעיות 
 האוכלוסייה .כמעט ומחויבי
 לכללי ההתנהגות החברתיי
 באופ� מוחלט המנהיגות

המשטרה או פקיד הסעד מקרי
  לידיעתלהביא מ ,וא( להתנגד ,החרדית נוטה להימנע
פנות מעדיפה להיא בילד או הזנחה שלו, ופגיעה שהייתה יסוד סביר להניח יש בה
 ש

 מתפרש בחברה החרדית המדינהדיווח למוסדות  . יתרה מכ,,לרב או לסמכות הרבנית
 24.שלמות המשפחהמו , במיוחד בנושאי
 רגישי
 כמלשינותכוכבגידה 

  
חברות בישראל: תהליכי שינוי ושימור " רוזנטלומרי
 סטריאר �רוארמתו, מאמר� של דורית    22


 �רואר דוריתלש
 ולעזר א( Î ˙È˙Â·¯˙ ˙Â�Â˘˘Â�‡ È˙Â¯È˘Ï ¯‚ 163‡˙" במטרות גידול ילדי


  .)2004, סטריאר עורכי

‰˘˙ÌÂÏ˘ Ô„ÈÚ· ‰˜ÈËÈÏÂÙ·Â ‰¯·Á· ‰È¯ÙÈ¯Ù ˙ÂˆÂ·˜ ˙Â·Ï: ראו למשל: מיכאל קר� וגד ברזילי    23
Ï‡¯˘È· ÌÈ„¯Á‰ .‡ )1998.(  

 ynet '"די� מוסר'הרב השתיק התעללות מינית והזהיר מ" ראו למשל: אפרת וייס   24

4.2.2009 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3666874,00.html ;המדינה " יעל ברנובסקי

 /ynet 2.4.2008,www.ynet.co.il/articles "חסרת אוני
 מול סודות במשפחה החרדית

0,7340,L-3526643,00.html.  :ולשינוי התפישה בנושא, ראו בכר, זה 
  �בנימילתהליכי

ובהשוואה למשפט  פי המשפט העברי� חובת הדיווח על אלימות כלפי ילדי
 על" שמואלי

  נפגעיבעל טיפול ). ראו ג
: חגית ששר "2010�2009( 279 ד�ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óהישראלי" 

. זמי� ג
 בכתובת: 27.2.2009(דיוק�)  ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó" אלימות מינית בחברה החרדית

kolech.com/show.asp?id=32595תרגיעי 'הרבנית כבר לא תגיד לאשה המוכה: וני זינגר "; ר
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, של ערכי
 המשפחה בחברה החרדית שומרת בקנאות רבה על מערכת קבועה
.
המשפחה היא  25המתורגמת לנורמות ולכללי התנהגות נוקשי
 ובלתי מתפשרי

דורית. הילדי
 מחונכי
 משחר ילדות
 לציית �הבי� להעברת המסורתהעיקרית היחידה 
כללי המשמעת ה
 נוקשי
, וסטייה מה
  קלה כחמורה. ,להורה ולקיי
 הלכות הדת

(מכות, וכו') אינו נפו� מאוד, פיסיי
 . ג
 א
 השימוש בעונשי
 פיסיעלולה לגרור עונש 
נתפש אז העונש קיימת לכ, לגיטימציה, במיוחד במקרי
 של חריגה מנורמות דתיות, ש

הורי
 חרדי
 פוגעי
 לשי
 לב לסיבות ולנסיבות שבה� יש כדר, "חינוכית". לכ�, 
בילדיה
 וכ� לאופ� הפגיעה. השארת ילד צעיר לשמור על אחיו הצעיר א( ממנו היא 

לילד ב"אזור ר," קלה ביטוי של הזנחה. מת� מכה ואינה נורמת התנהגות מקובלת 
התערבות חיצונית במקרה כזה  .כהתעללותנתפשת ה כענישה חינוכית, אינ בגופו,

  26תתקבל כפגיעה בסמכות ההורה לחנ, את ילדיו.
  

כעיוות של ההלכה, נתפשי
 התעללות והזנחה של ילדי
 בעיני המשפחה החרדית 
בעיקר במונחי
 של סטייה נתפשת פגיעה בקטי�  27הבנה שלה.� איכשימוש לרעה או כ

ההלכה, ולא במונחי
 של התנהגות פלילית. לכ�,  התנהגות אסורה על פישל מוסרית ו
לא קיימת נכונות לערב את המשטרה, אלא להפעיל השפעה ו"מורא" של הרבני
 אשר 

מה ג
 שאיו
 חיצוני על פרטי
 במשפחה הוא איו
 על המשפחה  28על פיה
 יישק דבר.
אלא  נפגעבכולה. ברוח דברי
 אלה, החברה החרדית אינה מסכימה לצמצ
 את הטיפול 

ג
  –ובמידת הצור,  ,ג
 בטיפול בפוגע, בהשבתו להתנהגות תקינהאותו כורכת 
  29בהתערבות טיפולית במשפחה כולה.

  
  
  
  
  

 ?ı¯‡‰ 11.3.2004,www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml'" אותו

itemNo=403587.  

  ).È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ÌÈÎÈÏ‰˙Â ˙ÂÓ‚Ó ,˙Â¯Â˜Ó : )1991˙ראו למשל: מנח
 פרידמ�    25

גישות  –נית של ילדי
 בידי הוריה
 על פי המשפט העברי ראו בנושא: בנימי� שמואלי "ענישה גופ   26

 4596/98אור וע"פ �מדינת ישראל נ' שדה 5224/97מסורתיות וזרמי
 מודרניי
 בעקבות ע"פ 

 ).2001( 365י  ÌÈÏÈÏÙפלונית נ' מדינת ישראל" 

27   Shor 18, לעיל ה"ש.  

הותקנו תקנות המטילות על אנשי דת ועל טועני
 רבניי
 (מדובר באנשי דת מכל הדתות)  לאחרונה,   28

חובה ליידע קרבנות הפוני
 אליה
 בדבר אפשרות
 לפנות לגורמי טיפול שוני
 לקבלת סיוע. ראו: 

  .1042, ק"ת �2010תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטועני
 רבניי
), התש"ע
תוני הדיווחי
 על מקרי התעללות בחברה החרדית והערבית, ראו בכר, זה: יצחק קדמ� "במותה לנ   29

 
ÁÙ˘Ó‰ רקע סקירה ומהות"  –ציוותה לילדי
 רבי
 את החיי
: חובת הדיווח על עבירות בילדי
ËÙ˘Ó· 2010�2009( 346�343, 337 ד�ג.(  
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  ) החברה הערבית2(

בהשוואה  ,המגזר הערבי בישראל מאופיי� כחברה מסורתית, סמכותית וקבוצתית
טור הערבי לחברה המערבית הדמוקרטית והאינדיווידואליסטית. אוריינטציה זו בסק

 – 30לפי חאג' יחיא –הנתפשת במערכת המשפחתית  ,ראשונהבבראש ו ,ביטוי מוצאת
ביותר, שיש לשמור על שלמותו. המשפחה הערבית והרציני כמוסד החברתי החשוב 

היא בבסיס הארגו� הקהילתי. "קיו
 הפרט בחברה הערבית תלוי כמעט לחלוטי� ביחסיו 
  31ע
 משפחתו".

  
מדגישה את האינטרסי
 של היא  .תפטריארכלית היא בעיקרה המשפחה בחברה הערבי

ה של תה ובהגנתרכי הפרט. הפרט תלוי בתמיכוהקולקטיב ומעדיפה אות
 על פני צ
בחברה  ,נמצא כי 32.החמולהובי� שזו זו המשפחה המורחבת שבי�  –המשפחה 

נות הערבית, השיטות המערביות המסורתיות לטיפול באלימות נגד נשי
 פוגעות בקרב

בושה  כמו "כבוד המשפחה" וחשש מפני ,האלימות יותר מאשר עוזרות לה�. ערכי

עלולי
 להוביל לנידוי וא( לרצח של בנות שעברו התעללות מינית. התגובה  ,חברתית
אד
 ל להינשאנערות צעירות לא אחת, נאלצות השכיחה היא להאשי
 את הקרב�. 

שמ� הטוב. בנות על ור על כבוד� ושאנס אות� ולקבל אותו כאבי ילדיה� כדי לשמ
   33.שאביה� התעלל בה� מינית ננטשות בידי הוריה� ועומדות לגורל�

  
בחברה הערבית יש התנגדות להתערבות חיצונית במה שמתרחש בתו, המשפחה. אי� 
מדובר רק בהתנגדות של המשפחה הנוגעת בדבר אלא של כלל הסביבה החברתית על 

ישוב כולו, בעיקר יה ,ולעתי
 – חבת, החמולהמעגליה השוני
: המשפחה המור
34.ישובי
 קטני
 אחרי
ביכשמדובר בכפרי
 ו

 
  
  
  

  
30   Muhammad M. Haj-Yahia, Toward Culturally Sensitive Intervention with Arab 

Families in Israel, 17(4) CONTEMPORARY FAM. THERAPY (1995).  

(קלייר רבי�  Ï‡¯˘È· ‰�Â˘ ˙ÂÈ‰Ï 65" תרבות בחברה הערבית�טיפול נפשי רגיש"י עליא� אלקרינאו   31

  ).1999עורכת, 

 ל באלימות נגדהקשר לטיפו�קיבורקיא� "לחסו
 את הנידוי: התערבות רגישת� שלהוב נאדירה   32

 "
סטריאר עורכי
, � (אלעזר לש
 ודורית רואר Â�‡ È˙Â¯È˘Ï ¯‚˙‡Î ˙È˙¯·Á ˙Â�Â˘255˘ נשי

2004(.   

; וכ� ראו אצל: מילי מאסס ועליא� אלקרינאוי "כשגבר פוגש אישה ג
 השט� 258�257ש
, בעמ'    33

  ). 1994( 181) 2יד(ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ על מפגשי
 מקצועיי
 בחברה הבדואית"  –נוכח 

דברי
 מתו, מפגש של קבוצת מיקוד בנושא איתור ילדי
 נפגעי התעללות והזנחה במגזר הערבי,    34

  .2004יוני 
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  המועצות לשעבר� ברית) עולי 3(

עולי מדינות חבר העמי
 התחנכו על ברכי התרבות הסובייטית שדגלה בהגשמת מטרות 
ל. רכי הכלוכמו צייתנות, משמעת עצמית, ציות לסמכות ומת� עדיפות לצ ,קולקטיביות

 35.מרות כדפוס אידאלי�מקבלת� בהתא
 לכ,, חינכו הורי
 את ילדיה
 להתנהגות
הרווחת להורות טובה היא שבצד אהבה הורית יש לחזק את הילד התפישה  ,בחברה זו

השליטה  36.הענקת אהבה בלבד עלולה להזיק לאישיותו .בידע מוסרי, תרבותי וחינוכי
כל תחומי החיי
 של אזרחיו,  לאפלשה שלטונית של השלטו� הסובייטי �הביורוקרטית

ג
 לתחומי
 האינטימיי
 שבי� האד
 לבני משפחתו. "סטייה חברתית" הייתה לא רק 
  37.חריגה מהנורמטיבי, אלא אחד מסוגי הפשעי
 החמורי
 ביותר

התנהגות. מקבילות של אחת התולדות של משטר זה הייתה היווצרות שתי מערכות   
בטחונו של הפרט, את ", כדי להבטיח את שלומו ו, "הליכה בתל
תפורמליהאחת 

והשנייה "בלתי פורמלית", שבה התקיימו התנהגויות שסתרו את הנורמה המקובלת, 
שימשו ביטוי ל"תוקפנות סבילה" ו ,במידה רבה ,בעיקר באמצעות "סידורי
" שהיו

  הסכמה. התמודדות יותר מאשר כעמדה פוליטית של אי� כמנגנו�ברמה החברתית 
  

ר עלו יוצאי משטר זה לאר�, המשי, דפוס תרבותי זה להתקיי
 והתבטא במאמ� כאש
 (
המדריכי
, המורי
 וכל גור
  –לשמור על הפרדה ברורה בי� המערכת הפורמלית (ה

פורמלית (אנחנו). הבלתי לבי� המערכת  –אחר שייצג את הממסד הרשמי של המדינה 
"לנו", כמו הורה או קרוב משפחה,  ידי מישהו השיי, עולה נפגע על�לכ�, כאשר ילד

 
קשה לבני המשפחה לפנות לשלטונות ולבקש עזרה או להיענות לעזרה כזו מצד גורמי
המזוהי
 ע
 ה"ה
". קיימת ג
 הסתייגות ברורה מהגשת תלונה המבטאת חשש מכל 

התנהגות מעוררת ככהלשנה, נתפשת והתלונה מגע ע
 השלטו� או פנייה אליו, 
להבי� את הקושי באיתור ילדי
 נפגעי התעללות והזנחה יש  ,זה על רקע 38סלידה.

המועצות לשעבר והחשיבות �בריתבקרב יוצאי  ,בפרט –וביישו
 חובת הדיווח  ,בכלל
 
  .חלופיותשבחיפוש דרכי

  
  
  
  
  

  רו� שור "חשיבות
 של גורמי
 תרבותיי
 בהערכת מצבי סיכו� של ילדי
 בקרב משפחות   35

ודורית (אלעזר לש
  Â�‡ È˙Â¯È˘Ï ¯‚˙‡Î ˙È˙¯·Á ˙Â�Â˘183 ,184˘ המועצות לשעבר"  מברית

  ). 2004סטריאר עורכי
, � רואר

36   T.V. Sen`ko, Parents' Ideas About Ideal Children, 35(8) RUSSIAN EDUCATION & 

SOCIETY 19 (1993).  

  .19שטרקשל ועמיתיו, לעיל ה"ש    37

 .18�14ש
, בעמ'    38
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  ) עולי אתיופיה4(

השני
  25יוצאי אתיופיה שמרבית
 עלו לאר� במהל,  �70,000 בישראל חיי
 כיו
 כ
הגיעו ברוב
, ה
 רוב העולי
 חיו באר� מוצא
 בסביבה כפרית מסורתית.  39.האחרונות

 
מחלות. רבי
 מה
 מרעב וממהתנכלויות קשות, בדרכ
 לכא� סבלו ולאר� כפליטי
  40.ילדי
, הורי
 וקרובי
 אחרי
 –איבדו בדר, בני משפחה 

  
רורה ומבוסס על היררכיה ב יפטריארכלהמבנה המשפחתי של בני העדה האתיופית הוא 

של סמכות. קיימי
 קריטריוני
 ברורי
 לקביעת ההיררכיה, כמו גיל ותפקיד עדתי 
(הקייסי
). לראש המשפחה יש מעמד בלתי מעורער, והסמכות היא במשפחה 

, בעיקר כלפי מי שנמצא גבוה יותר בסול
 ההיררכי, הוא "כבוד"מושג ה המורחבת.
ובה לשרת את המבוגר, ופירושה בתרבות העדה אתיופית. על הצעיר מוטלת החמהותי 

  לתת לו כבוד. –
�מקור לאיג
 הכבוד מתבטאת בתחומי חיי
 רבי
, ולכ� מהווה  הנורמה בדבר  

עזר מציג שורה של מצבי
 הנובעי
 �ב� 41.הבנות במפגש ע
 החברה הישראלית
הבנות ולקשיי
 בתקשורת בי� בני העדה לבי� �עלולי
 לגרו
 לאיהמשונות תרבותית ו

, הכבוד כלפי לדוגמה 42חינוכ
.ל
 אחרי
, במיוחד בכל הקשור לגידול ילדי
 וישראלי
כנציג הממשלה, ולכ� ג
 נתפש כל מי שעובד במסגרת ציבורית או ממשלתית  –סמכות 
קורה  ,סמכות אי� אומרי
 "לא". לכ�� לדמותסמכות שיש לנהוג כלפיה בכבוד. �כדמות

הסכמה מילולית בעניי� מסוי
, א,  מקבלי
, לעתי
, נציגי
 רשמיי
 מבני העדהש
 
אי� בפועל אי� נוהגי
 לפיה. יתרה מכ,, בגלל ער, הכבוד אי� שואלי
 שאלות א

ממעטי
 לדבר ע
 נציג סמכות ובוודאי אי� משוחחי
 אתו שיחות  –נשאלי
, וככלל 
. ות לוזוכ �השת. מדמויות הסמכות מצפי
 שיתנהגו באופ� ההול
 את הכבוד ע5של רֵ 

של בני העדה, איש הסמכות המייצג את המדינה יכול להיענות לבקשות תפישת
 על פי 
חוסר הערכה. כהיענות שלו מתפרשת כזלזול ו�הנוגעות למילוי צרכיה
 הקיומיי
, ואי

הבנות והאשמות בחוסר יושר ובהתנהגות � מכא� מתפתחות תקלות תקשורת רבות, אי
  בלתי נאותה. 

  
יה אחרת, בולטי
 בשונות
 (צבע העור, השפה, יעל לה שעולי אתיופיה, יותר מכל בני


  יותר. כידוע, כל דברפשוטה וכו'), וההבחנה בי� "אנחנו" ל"ה
"  ,הלבוש, המנהגי
זר עלול לאיי
 על החברה הקולטת, ומכא� קצרה הדר, לתיוג ולבניית דמויות 

  
  ).2009( 156, 60מס'  ˘�˙Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂסטיקה הלשכה המרכזית לסטטי   39

 תוכנית התערבות למע� יוצאי אתיופיה –נורית ניראל, ברו, רוז� ושורוק איסמעיל "'רפואה שלמה'    40

) (להל�: ניראל 2000( 563) 5כ( ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰במרפאות ראשוניות: תוצאות מחקר הערכה" 

  ועמיתיה).

 ).Ú :„Î· ¯Â‡ ÂÓÎ ‰ÈÙÂÈ˙‡ È„Â‰È Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜Â Ì˙ÈÈÏ)1992עזר �גדי ב�   41

  .18�10ש
, בעמ'    42
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יש שונות זו מחייבת את א מזניחי
". סטריאוטיפיות של בני העדה, כמו "הורי
בכל הקשור להבנת התנהגות נצפית וליכולת הבחנה בי� מה כפולה זהירות להמקצוע 

  שאכ� לוקה ובלתי תקי� לבי� מה שהוא שונה ובלתי מוכר. 
  
  

  מאז� יתרונות וחסרונות –תרבותית �רבג. חובת הדיווח בחברה 
  

דעות בדבר חובת הדיווח היה צעד חשוב בדר, לפיתוח מו לחוק העונשי� 26 מס' תיקו�
ולהזניח
. בעיקר תר
  –ית, נפשית ומינית ספי –האיסור לפגוע בילדי
 אודות חברתית 

ספרות רחבה  קיימתע
 זאת,  חוק זה להאיר מעט את השטח האפור שבי� מותר לאסור.
 
פגיעות אודות אינ
 מדווחי
  –ובכלל זה אנשי מקצוע  –המסבירה מדוע אנשי


� בארצותחוק נשמעת כיו
 בגלוי ה� בישראל וה� הביקורת כלפי ה 43.והתעללות בילדי
תרבותית מחדדי
 את הצור, � רבודווקא הקשיי
 שמציבה בעניי� זה חברה  44,הברית

.
  בדרכי התמודדות אחרות ע
 תופעת הפגיעה בילדי
 והזנחת
  

  . הסתייגויות וקשיי� ביישו� "חובת הדיווח"1

 ˙ÈÎ¯Ú ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰– בחברה המערבית קיימת הסתייגו 
ת וא( ביקורת לגבי המצב ג
האמביוולנטי שבו מחייב החוק את האד
 לפעול פעולה בעלת משמעות ערכית ללא 

בי� טובת הילד לטובת המשפחה, היא  ,למשל ,מת� שיקול דעת. בחירה בי� ערכי
, כמו
ערכית, מורכבת וטעונת אמוציות. יש ביקורת חברתית בכל הקשור לשלילת �במהותה דו

 
להכריע בעניי� טובת ילד
 בגלל פער בי� אמונות ההורי
 לבי� אמונות זכות
 של הורי
הורה עלול להיחשב כקרו� י, הורה שמסרב לחס� את ילדיו מתו, עלדוגמההחברה. 

 ,תכ� שיינקטו כלפיו הליכי
 משפטיי
. במקרי
 כאלהימזניח, ובנסיבות מסוימות י
  ל"קניי�" החברה. להישאל השאלה א
 אי� הילד נהפ, מ"קניי�" ההורהעשויה 

  

  
‡ÓÓ„‰ ˙‡ ¯·„Ï–  È˙Â¯È˘Ï ‰Á�Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù� ¯ÚÂ� È�·Â ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‰ שמואל גולדשטיי�    43

ÏÈ‰˜· ˙Â‡È¯·‰) סויהריקי ); 2005ה '"
 "על דיווח של רופאי
 המשפיעי
 הגורמי
 – 'ילדי
 מוכי

‰ÁÙ˘Ó‰ ‡ÙÂ¯ יקקוצ�); נירית לביא1986( 169 די' ˙¯·ÂÁ  ‰Î¯„‰¯Â˙È‡Ï ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ 

)2000(;Jerrold Pollak & Sheldon Levy, Countertransference and Failure to Report 

Child Abuse and Neglect, 13(3) CHILD ABUSE & NEGLECT 515 (1989);KIM Dong 

Soo, How Physicians Respond to Child Maltreatment Cases, 11(2) HEALTH & SOC. 

WORK 95 (1986).  

"חובת הדיווח:  גארי ב' מלטו�הברית, ראו בכר, זה: �לביקורת אודות חובת הדיווח בארצות   44

  ,15; וכ� אצל: פבר, לעיל ה"ש )2010�2009( 303 ד� ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óמדיניות ללא היגיו�" 

  .360�358בעמ' 
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˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈˆ˜�Ò –  או איש מקצוע שנדרש לדווח 
אודות בקהילה החרדית, אד
למצוא עצמו מנודה  –א
 יעשה כ�  –התנהגות אלימה של הורה כלפי בנו עלול 

מציאות כזו  45בעתיד ילדיו של התוקפ�.ממשי לפגוע באופ�  –ונוס( לכ,  ,מקהילתו
", "לא "ישמע" ו"לא יידע" דבר על התנהגותו תוביל בהכרח לכ, שהוא "לא יראה

האלימה של ההורה. התנהגות כזו תהיה ביטוי מוחשי למה שצפוי לקרות לו מההיבט 
התרבותי, שהרי תרבות היא מערכת של השערות קולקטיביות המאפשרות לחברי 

במילי
  46.בהתא
עליה� ולהגיב  להסביר� ,הקולקטיב לנבא התנהגויות של חבריה
בחברה החרדית ציפייה שב� הקהילה לא יית� יד קיימת  ,בדוגמה שהצגנואחרות, 

כ�, יודע מראש אי, יתייחסו אליו בני הקהילה שעושה מי  .לפגיעה במוסד המשפחה
 .
  האחרי

  
 
ראיונות ע
 אנשי מקצוע במגזר הערבי מצביעי
 על הקשיי
 העצומי
 שבפניה
 ה

. עובדי
 אלה נחשפי
 ללחצי
 ניצבי
 כאשר ה
 נאלצי
 לקיי
 את לשו� החוק
 .
משו
 ביישו
 החוק יש חברתיי
 קשי
, לעתי
 לנידוי וא( לאיו
 ממשי על חייה

  איו
 ישיר על המארג החברתי של החברה הערבית ופגיעה ממשית במעמד המשפחה.
  

 ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ Ï˘ È˘Â˜ ÌÚ ÌÈ�Ó�‰ È�· ˙ˆÂ·˜Ì˙Â·¯˙Ï „Â‚È�· ÏÂÚÙÏ ˙Â·¯˙‰ –  כבר

תרבותית המארג� את מבחינה גדלי
 ומתפתחי
 בתו, עול
 מובנה  אמרנו שבני אד

חייה
, את זהות
, את דפוסי הקשר שלה
 ע
 הזולת ואת השקפת עולמ
. ג
 א
 יבקרו 
את תרבות
 או א( יחלו לדגול בתרבות אחרת, לעול
 תישאר תרבות המקור מוטבעת 

התרבות יתקשו לדווח  כתוצאה מכ,, אנשי מקצוע שה
 בני 47בה
, לפחות באופ� חלקי.
עבודתנו במהל, (ראיונות רבי
 שערכנו בקרבה מעשי התעללות המתרחשי
 אודות 

  באשלי
 ע
 עובדי
 סוציאליי
 מהמגזר הערבי ומהעדה האתיופית).
  

 Ì�È‡˘ ÚÂˆ˜Ó È˘�‡ Ï˘ ÌÈÈ˘˜ ÌÚ ÌÈ�Ó� È�· ˙ˆÂ·˜ ˙Â·¯˙‰–  
הבדלי
 תרבותיי
ורות שהיו מקובלי
 באר� המוצא אינ
 בגישה להורות עשויי
 לגרו
 לכ, שדפוסי ה

מקובלי
 באר�. הבדלי
 אלה עלולי
 לעורר מתח בי� אנשי המקצוע לבי� משפחות 
אנשי מקצוע ישראלי
 לגשר על הפער שבי� השקפת  לדוגמה, התקשוהעולי
. כ, 

המועצות לשעבר, משו
 � בריתעולמ
 המקצועית לבי� ההשקפה האופיינית של עולי 
מקובלי
 בקרב בני התרבות ובלתי על דפוסי הורות מקובלי
 שחסר לה
 מידע 

פקידי סעד שאינ
 של בעבודת
 של עובדי
 סוציאליי
 ובמיוחד הדבר בולט  48הרוסית.
  חרדי
 בקרב בני העדה החרדית. 

  
  .24ראו המקורות לדוגמה, לעיל ה"ש    45

46   WILLIAM A. HAVILAND, CULTURAL ANTHROPOLOGY (1975).  

  .2לש
, לעיל ה"ש    47

  .35שור, לעיל ה"ש    48
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˙È„¯Á‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈÈ˘˜   
 טובתב ,י
באמת ובתמרוצה, שהמדינה אינ
 מאמיני
  יתהחברה החרדרבי
 מבני   –

שיש נורמות ההתנהגות של בני הקהילה ממהערכי
 ו ,בי� השאר ,. הדבר נובעהילד
ועל הימנעות
 או התנגדות
 בנושא זה  דעתהשיקול  עלשפעה מכרעת לה
 ה

לכ, שבני הקהילה ממעטי
 ג
 הסיבה ו ז
 שמחו� לקהילה. פני גורמילהיחש( ל
   ע
 שירותי הרווחה בכלל.לשת( פעולה 

בקביעת הטוב" חשיבות מכרעת  ש
"ל – המשפחה " שלהטוב ש
על ה" השמירה  –
פגיעה מסוימות. סגרות חינו, שילוב
 במלעתיד הילדי
 בכל הנוגע לשידו, ו

 ,בהשמתרחשי
 שליליי
 אירועי
 על ידי חשיפת  ,המשפחה שלהטוב"  ש
ב"
המשפחה בקהילה ולהצר את צעדיה
  בנילפגוע קשות במעמד החברתי של  העלול


בתחומי  .
על ממשי על מרק
 היחסי
 ו איו
היא חובת הדיווח מבחינה זו, שוני
  הקשרי
 בתו, הקהילה.

מאפשרי
 הסתגרות  חילוניתחברה הנוקשי
 בי� החברה החרדית ל הגבולות  –
."
  ושמירת הסודות "בפני

אמו� �חשדנות רבה ואי – הרחבהחברה כלפי האמו� מצד החברה החרדית  חוסר  –
 ונותיה.בתו
 כו

שקיימי
 חוסר הבנה וזלזול מצד החברה הרחבה חשי
 בני הקהילה החרדית   –

.בעיות הנהוגות בקרבהפתרו� ל 
לדרכי  

–  
כפרטי
 לבי�  הילדי
בני החברה החרדית להבחי� בי� טובת מתקשי
  ,לעתי
 שלמותכאיו
 על  נחשבפגיעה בילד  אודותטובת המשפחה על חלקיה. דיווח 

 כללההתערבות על  לתוצאותחזק להתייחס  פנימי ח�קיי
 ל ולכ�, המשפחה
 
 שמדובר בקטי� שנפגע.כהמשפחה ג

–  
 החרדית.  חברהבמנוגדי
 לנורמות המקובלות החשש שהדיווח יוביל לצעדי
  קיי

ווח על חשד כאשר ד המקצוע לבי� ההורי
 אנשי בי�בשיתו( פעולה  קשיי
יש   –

התוכ�  לעול
עדר התאמה יהות
, בגלל א הזניחובילדיה
 או  עופג סביר שה

  החרדית. קהילההאורחות החיי
 של בני לו
  

  . הביקורת כלפי חובת הדיווח2

להביא את חובת הדיווח  ,במידה רבה ,היא דוגמה למדינה שבה הצליחו הברית�צותאר
הציג בדיו�  49למודעות הציבור, אבל דווקא הצלחה זו מעוררת כיו
 ביקורת. מלטו�

  
49   Gary B. Melton, Mandated Reporting: A Policy Without Reason, Clemson 

University, Commentary prepared for a virtual discussion sponsored by the 



 התש"ע! התשס"ט ד! משפחה במשפט ג                                               שמואל גולדשטיי� ורינה לאור        

 258

לאומית למניעת התעללות והזנחה של ילדי
, הבינשנער, באמצעות החברה  ,וירטואלי
חריפה  ביקורתמדיניות ללא היגיו�", ובה  –סקירה מקיפה שכותרתה: "חובת הדיווח 

כדר, להתמודדות  ,פנייה אל החוקרואה ב מלטו�הדיווח. חובת  נה בחוק שלעל עיגו
באנשי
 , שהיא היעדר טיפול האמיתית מהבעיהבתופעת ההתעללות בילדי
, בריחה 

 ,לדבריו, במרבית המקרי
 .ראויהשמצוקות החיי
 מובילות אות
 להתנהגות בלתי 
הבעיות אינ� קיצוניות ואינ� מצריכות התערבות של המערכת המשפטית אלא התערבות 

מהטיפול מוסטי
 משאבי
 רבי
 (כס( וכוח אד
)  ,של המערכות הטיפוליות; לדעתו
פטיות בלי כל יחס לצרכי
 האמיתיי
. התמקדות בחובת הדיווח לאיסו( ראיות מש

ובחקירה פירושה התמקדות בשאלה: "מה קרה?", במקו
 בשאלה "מה אפשר לעשות 

מצב מסוי
 לרשויות, הייתה התוצאה אודות שבה
 דווח  ,כדי לעזור?". במקרי
 רבי

את למקד  יש, לדעתובידוד� של המשפחות משכניה� ומסוכנויות הרווחה כאחד. 
, ובגלל מצוקת� יומי�היו
ע למשפחות המתקשות בתפקוד וסימשאבי
 בההקצאת 

  .�תנהגות אלימה כלפי ילדיההלג
  מגיעות
  

פקידי סעד,  
ובכלל ,סבורי
 אנשי מקצוע רבי
 המכירי
 את הנושא ג
 בישראל
עו שבמתכונתו הנוכחית עולה נזקו של חוק זה על תועלתו. בעוד שבעבר אנשי
 לא יד

כיו
 מודעות רבה לעניי� קיימת שהתנהגות אלימה כלפי ילדי
 היא אסורה על פי החוק, 
ג
 שיתו( פעולה נמו, בכל הקשור ליישומו. על פי התרשמותנו, אנשי מקצוע אינ
 א, 

סבורי
 שנית� להסתפק באקט אדמיניסטרטיבי פורמלי לפתרו� תופעה המצריכה בעיקר 
צאי
 מתו, ראיונות, שיחות וקבוצות דיו� בנושא, התערבות טיפולית וחינוכית (ממ

 
). ג
 השונות התרבותית היא 2004 – 2002שנערכו ביוזמת הכותבי
 במהל, השני
 
סיבה חשובה למיעוט הדיווחי
, משו
 האיו
 שיש במעשה על הקודי
 התרבותיי
 
השוני
 שהוצגו לעיל. אות
 אנשי מקצוע מוסיפי
 כמה נקודות שנמצאו תקפות ג

  בתרבויות המיעוט וג
 בתרבות הרוב:
  
)1 ˙ÈÏÂÙÈË ˙ÂÈË��ÈÓÂ„ ‰ÎÈ¯ˆÓ‰ ‰ÚÙÂ˙· ÈËÙ˘Ó‰ Ë·È‰‰ ˙ÂÈË��ÈÓÂ„ (–  תפישת

להוביל אי� בה כדי מו את הדי�, ישיש למצות ע ,ההורה הפוגע בילדיו כעבריי� פלילי
ובכלל זה בילד הפגוע. העונש  ,לשיפור המצב אלא דווקא לפגיעה נוספת במשפחה

ג
 עונש למשפחה כולה, שהרי  ,במקרי
 רבי
 ובעקיפי� ,ההורה הפוגע הואשמקבל 
לאחר שהוסר האיו
 מעל הילד הנפגע, נוצר איו
 קיומי חדש למשפחה כולה בשל 

האב המפרנס. לכ, יש להוסי( ש"חובת  ,כלל בדר, ,סילוק הדמות הפוגעת שהיא
במצב  ,כלל בדר, ,הדיווח" מחייבת חדירה למרחב הפרטי של המשפחה, ש
 מדובר

שאי� לו שיקול דעת וכושר החלטה, לבי� הפוגע  ,של תלות מוחלטת בי� הנפגע (הילד)
ש
 מדובר באנשי
  –בניגוד למצב בחוק בעניי� אלימות נגד נשי
 זאת,  .(ההורה)

  
International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect ראו דבריו של מלטו� .

  .44, לעיל ה"ש ג
 בכר, זה
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פגיעה למנוע מבוגרי
 האחראי
 להחלטותיה
. לדעתנו, א
 מטרת החוק היא 
הכרחי. כאמצעי ה משמש כאמצעי אפשרי ולא היהוא והתעללות בילדי
, מוטב ש

והיא הופכת, המוחלטות של החוק מצמצמת במידה רבה את קשת אפשרויות הטיפול 
חשד לפגיעה אודות לגרו
 לאנשי
 לדווח לשלטונות  –למטרה בפני עצמה  ,למעשה

  התעללות בילדי
.לו
   
)2˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ¯ÒÂÁ (Â „ÚÒ‰ „È˜Ù Ï˘ – ית� כל שיקול שלפקיד הסעד לא נ ,העובדה

פוגעת ביכולתו להבחי� בי� מקרי
  50דעת, למעט האפשרות לפנות לוועדת הפטור,
אילו  51המצריכי
 התערבות טיפולית בלבד לבי� מקרי
 המצריכי
 ג
 התערבות החוק.


להתנות דיווח למשטרה רק במקרי
 של חוסר  ,כלומר – היה אפשר להתנות את השניי
 – דיווח למשטרה למקרי
 קיצוניי
 שיוגדרו בחוקשיתו( פעולה, או להגביל את ה

להיות כלי טיפולי חשוב בשיח ע
 משפחות רבות בכל הקשור עשויה הייתה התניה כזו 
לחינו, הילדי
, ולעזור להבי� מתי מדובר בפער תרבותי, מתי בבעיה חינוכית ומתי 

  בהתעללות לשמה. 
  
)3"ÔÈË˜‰ ˙·ÂË" Í¯ÚÏ ˙È�Ë˘Ù ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ( – ה שלחשיבותדבר רי� על אי� עור 

ההגנה על הקטי� והפסקת הפגיעה בו, א, טובת הקטי� אינה יכולה להצטמצ
 לגופו 
בלבד. לא פחות חשובה היא ההגנה על בריאותו הנפשית, וזו קשורה באופ� הדוק 
להבטחת שלמות משפחתו, ג
 א
 זו פגעה בו באחת הדרכי
 האסורות על פי חוק. כל 

. שיקוליה להביא משתנה זה בחשבו�חייבת "טובת הילד" תוכנית התערבות למע� 
עשיית די� בפוגע שהוא הורה, או ב� משפחה אחר, ללא תוכנית טיפול כוללת 

  ובכלל זה של הילד הנפגע. ,למשפחה, אי� בה כדי להביא לשיקו
 אמיתי של המשפחה
  
)4ÚÂˆ˜Ó‰ ˘È‡Ï ˙˜�ÚÂÓ‰ ‰ÓˆÂÚ‰ ( – עניי� לאיש המקצוע ניתנת הסמכות להכריע ב

שיקבל בלא בעניי� גורלו של ילד כלשהי טובת הילד. בית המשפט לא יקבל החלטה 
חוות דעת מאנשי מקצוע המופיעי
 בבית המשפט כמומחי
 להבנת "טובת תחילה 

אמונות, ע
 הילד". א, ג
 איש המקצוע, א( א
 יוצג כמומחה, הוא אד
 ע
 ערכי
 ו
 
וח שנית� לו כדי לקד
 את אמונותיו עלול לנצל את הכאי� הוא ונשאלת השאלה א

אנשי מקצוע עשויי
 להזהיר אנשי
 המתגוררי
 ע
 ילדיה
  לש
 המחשה, 52האישיות.
במאהל של חסרי דיור שלא להשתמש בילדי
 לקידו
 צרכיה
, א, לא יעשו כ� 

בש
 פלסטיני �כשמדובר במשפחות המגדלות את ילדיה� בלב הסכסו, הישראלי

  
התנאי
 לקבלת פטור רוט "�אודות הפטור מחובת הדיווח, ראו בהרחבה בכר, זה: דרורה נחמני   50


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

  .16ראו המקורות בנושא שיקול הדעת של פקידי הסעד, לעיל ה"ש    51

מכוונת את איש המקצוע לצניעות כשהוא מדבר בש
 "עקרו� טובת , 425, בעמ' 6מאסס, לעיל ה"ש    52

 .הילד"
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מקצועיי
 שבה
 יתאפשר "פיזור � רבפורומי
  לקיי
חשוב  53אולוגיה שלה�.יהאיד
לסייע לילד ולמשפחתו  כיצד נית� – היבטי שבמרכזו האתגר�רבהאחריות" בצד דיו� 

בלי שיהיה צור, להתמקד בשאלה "מה קרה". בפורומי
 כאלה חייבת להינת� למשפחה 
שיהיו מגשרי
 או  במתווכי
 , במידת הצור,,א( להסתייעוזכות להציג את טיעוניה, 

 
  לספק מידע אותנטי מעולמ
 התרבותי הנוגע לסוגיות הנדונות.מסוגלי
  

להביא להפנמה של כללי התנהגות כדי נראה לנו שאי� בכוח החוק בלבד  ,מכא�

בכל הקשור לגידול וחינו, ילדי
, א
 אלה לא יהלמו את  האמורי
 להיות מיושמי

תרבותית מסוימת. יתר על כ�, מניסיוננו קבוצה חברתית או �הקודי
 התרבותיי
 של תת
החוק יוכלו ביישו
 תרבות וגמישות �רגישתומסקירת הספרות בעול
 נראה שרק גישה 

  למנוע סכנות חמורות, כגו�:
הגדרה מעוותת ומוטעית של התעללות או הזנחה בגלל שימוש בשאלות שאינ�   –

  אוד.או בגלל שהחברה המסוימת סגורה מ 54תקפות לבני אותה תרבות
 .או במשפחתו פגיעה נוספת ומיותרת בילד  –
אי ציות לחוק ה� מצד הקהילות וה� מצד אנשי המקצוע הגור
 נזק לשלו
 הילד   –

 ולשלטו� החוק בכלל. ,בפרט
  
 

  תרבות?�ד. כיצד נית� לפעול בגישה רגישת
  

 ציבור בעל תרבות שונה, זקוקי
הפועלי
 בקרב אנשי מקצוע וקובעי מדיניות חברתית 
 
לה
 לפתח מודעות להיבטי
 התרבותיי
 של ציבור שיסייעו להעשרה מקצועית ולכלי

העול
 ודרכי ההתנהגות של נציגיו. נביא כא� כמה פעולות תפישת השפעת
 על לזה ו
יתור התרבות בתחו
 הספציפי של א�הנראות לנו חיוניות לש
 מימוש הגישה רגישת

  ילדי
 נפגעי התעללות והזנחה.
  

  קומפטנטיות תרבותיתלאנשי מקצוע לרגישות ו. הכשרת 1

תרבות שונות (עולי
 חדשי
 או אחרי
), מחייבת את איש �אוכלוסיותבקרב העבודה 
שישמש אותו ביחסיו ע
  ,המקצוע לפתח מודעות ולרכוש ידע עיוני, לשוני ותרבותי

  
  .426ש
, בעמ'    53

54   Diareme Stavroula, Tsiantis John & Tsitoura Stella, Cross-Cultural Validation of the 

Child Abuser Potential Inventory in A Preliminary Study, 21(11) CHILD ABUSE & 

NEGLECT 1067 (1997), :וכ�Ferrari A. Child, Rearing Practices and Definitions of 

Child Maltreatment: How They Vary According to Cultural Attitudes and Values?, 

60 (4-B) SCIENCES & ENGINEERING 1885 (1999).  
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עולי
 שלא מארצות ל. תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לעולי
, בעיקר מטופליו
לשינוי קיצוני במער, התפקודי  , לעתי
 תכופות,גור
היה יב, החווי
 משבר עלהמער

  של בני המשפחה.
  

 
הורי
, שבאר� המוצא שלה
 העריכו את עצמ
 וזכו להערכת סביבת
, מוצאי
 עצמ
 .
באר� החדשה חסרי אוני
 ומתקשי
 למלא את תפקידיה
 ההוריי
 והמשפחתיי

רכי הקיו
 הבסיסי
 אינ� משאירות לה
 ולצ יומית הקשה והדאגה�היו
ההתמודדות 
  לטפל בילדיה
 ולדאוג לה
. וכוחות פנאי 

  
התנהגות קיצונית העלולי
 להתרחש במצבי
 אלה:  
 שלשטרקשל ציי� שני דפוסי

האחד, ההורי
 "ירימו ידיי
" ויימנעו מכל פעולת תמיכה או סיוע לילדיה
, מה שעלול 
שהיה  ,שני הוא ניסיו� לחזק את הדפוס הסמכותילהוביל להזנחה ולפגיעות נפשיות. ה

נהוג באר� המוצא, ולהחמיר את אמצעי הענישה שהיו נקוטי
 בעבר. דבר זה עלול 
 
להרע את היחסי
 שבי� ההורי
 לילדיה
 וא( לסב, אות
 ע
 הגורמי
 הפורמליי

  55בקהילה.
שות החוק תרבות, וחיפוש דרכי ביניי
 בי� ציות נוקשה לדרי�אימו� גישה רגישת  

 ,
לבי� כיבוד טוטלי של ערכי
 תרבותיי
 של קבוצות מיעוט ממגזרי
 תרבותיי
 שוני
תרבות תתמקד באיתור דמויות �האתגר של אנשי המקצוע. גישה רגישתשיהא צרי, 

סילוק האיו
 למפתח בקרב המשפחה המורחבת ותסתייע בה להפסקת הפגיעה בילדי
 ו
  לפגיעה כזו בעתיד.

באותה  –להיות גור
 תומ, ומסייע בתהלי, שיקומה שלה, א, עשויה המשפחה   
על היא עלולה להיות גור
 מכשיל שפוגע בכל ניסיו� של התערבות חיצונית.  –מידה 

איש המקצוע להכיר בעוצמה זו שיש למשפחה בתרבויות שונות, לתמו, בשמירת 
מה בתו, במצבי
 של התנהגות אלי ,בעיקר –כבודה ולהשתדל למנוע את התפרקותה 

ע
 בני המשפחה לשוחח שהיא התנהגות האסורה על פי החוק. יש  –המשפחה 
 
על עצמ
 א
 ימשיכו להתנהג באלימות כלפי נוטלי
 ולהבהיר לה
 את הסיכו� שה

הילדי
. החוק האוסר התעללות והזנחה הוא עובדה שאי� להסתירה, א, באותה מידה 
ל שינוי דפוסי התנהגות. הידברות, אי� לנופ( בו בראש חוצות כשנמצאי
 בתהלי, ש

ה
 תנאי
 הכרחיי
 כל אלה  ,בירור עמדות, אספקת מידע וידע, אמפתיה והבנת השונות
מדובר  ,בתו, המשפחה. למעשה ההתנהגות אלימ 
 שללכל ניסיו� לשנות דפוסי

� הבי�בתהלי, של למידה פעילה והדדית בי� אנשי המקצוע לבי� שותפיה
 למפגש 
שהקבוצה הנקלטת נדרשת למאמ� רב יותר, על אנשי המקצוע להערי,  תרבותי. והיות

מודעות וידע, אמפטיה והבנה, גמישות מחשבתית, הכרה בכוחות  56ה.מאמצי
 אל

  
  .23, בעמ' 19שטרקשל ועמיתיו, לעיל ה"ש    55

Â·ÚÏ ˘‚ÙÓ„‰ תרבותי: נוער עולה מחבר העמי
 מתחנ, בקיבו�" �שלו
 שמאי "המפגש הבי�   56
˙ÈÎÂ�ÈÁ‰- ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ14 ,49 )2001.(  
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כל אלה ה
 מרכיבי
 חשובי
 בהכשרת איש  –הטמוני
 במשפחה ושימוש מושכל בה
  המקצוע לעבודה ע
 בני תרבויות שונות, ובעיקר ע
 משפחות.

 – איש המקצוע להתערבות סמכותית הנדרשת ממנו על פי החוקנזקק  כאשר  
 – בתו, המשפחה הערביתפיסית אלימות של במקרי
 של פגיעות מיניות או  ,בעיקר
עלולה לסכ� את חיי הקרב�. החלופה להתערבות  , היא עצמה,לגורמי
 רשמיי
 פנייתו

או אל גורמי
 בעלי  להיות, לא אחת, פנייה אל בני המשפחה המורחבתחייבת כזו 
המשפחה הרחבה להג� על אמורה  ,מעמד והשפעה בחברה. ידוע שבחברה הערבית

מפני סכנות חיצוניות. לפי גישה זו, פנייה אל המשפחה המורחבת ולשמור אות
 פרטיה 
א( ששלהוב מדברת על  57שתג� על הקרב� היא הכרחית בכל אסטרטגיית התערבות.

רלוונטית במידה רבה ג
 היא , המציאות המוצגת החברה הפלסטינית בשטחי הרשות
  למגזרי
 רבי
 בחברה הערבית הישראלית.

  
תרבות כאלה היא �בקרב קהילותשל איש המקצוע בהתרחשויות משפחתיות  והתערבות

ג
 להפריד בי� הקשיי
 של איש המקצוע יש באיומי
 ממשיי
. לעתי
 א( מלווה וקשה 
 ו שלמה הוא עובד, לבי� קשיייוט ספציפית שעהתרבות של קבוצת מיעשנמנה ע
 בני 

תרבות זו. בצד היתרונות שיש לאיש המקצוע נמנה ע
 בני קבוצת איש המקצוע שאינו 
התרבות בכל הקשור להבנת הרגישויות השונות והקודי
 התרבותיי
, האיו
 עליו �ב�

מאיו
  לתרבות זו. די באיו
 או א( חששמשתיי, הרבה יותר מאשר על מי שאינו חמור 
של החרמה חברתית כדי לגרו
 לו לשיתוק תפקודי. כפי שאמרה אשת מקצוע במגזר 
החרדי: "א
 את
 חושבי
 שאני יכולה לדווח למשטרה או א( לפקידת הסעד על חשד 
 
להתעללות בילד בלי שרב הקהילה יסכי
 לכ,, אינכ
 יודעי
 על מה את
 מדברי
. א

, שהקהילה שאני חלק ממנה תחרי
 לא רק אעשה זאת ללא הסכמתו, אני מסתכנת בכ
שובי
 יאותי אלא ג
 את כל בני משפחתי". עובדי
 מקצועיי
 במגזר הערבי, בעיקר מי

  .פיסיתכפריי
, הביעו חששות דומי
 שכללו ג
 חשש מפגיעה 
  

תרבות המושתת על ארבעה �התערבות רגישתלקיבורקיא� מציעה מודל �שלהוב
  :עיקריי
עקרונות 

 ת.קבלת אחריו �
  הגדרה מחדש של חובות המשפחה. �
 .והגברת
 משפחתיי
המשאבי
 החיזוק  �
 .ובנייתה מחדש המדיניות התרבותית תהבהר �
  


כגו�: פסקי קורא�, דברי הנביא  ,המודל מקד
 את השימוש בערכי
 תרבותיי
 קיימי
.
(דבר הנביא מוחמד) בדבר מקרה  'כדוגמה היא מביאה את החדית מוחמד וסיפורי ע

רועה שנאלצה לקיי
 יחסי
 מיניי
 ע
 גבר כדי לקבל מי
 לשתייה. מכיוו� של בת 
  

 .32, לעיל ה"ש קיבורקיא��שלהוב   57



   בהקשר תרבותיי� והשפעת� על אנשי מקצוע! י� בי�היבט          התש"ע! התשס"ט ד! משפחה במשפט ג
 של איתור ילדי� נפגעי התעללות והזנחה וחובת הדיווח

  263   

בכניעתה לסחיטה של הגבר הנביא שהאישה הייתה במדבר זמ� רב ללא מי
, לא ראה 
זו היא  'הגבר שעשה זאת הואש
 ונענש בהתא
. חדית ,מעשה של זנות. לעומת זאת

דוגמה  58מהקרב� לתוקפ�.דוגמה לשימוש בהלכות הדת לש
 העברת האשמה באלימות 
נוספת שלה מספרת על אב שפנה לאיש דת שיורה לו א
 להרוג את בתו שעברה אונס 

הקרב� או לאל� �קבוצתי. חוות הדעת של איש הדת הייתה שאסור להרוג את האישה
"לקורב� האלימות יש זכות לפיו אותה להינשא לאנס. הפסיקה התבססה על העיקרו� ש

וה לסייע לנשי
 ולהג� עליה�. על כ� הריגת הקורב� נוגדת את לחיות משו
 שאללה ציו
אמונת האיסלא
. כ, ג
 לגבי הרעיו� של נישואי� בכפייה. ה
 יהוו גמול לאנס ועונש 

אלה ה�  59לקורב�". פסיקה זו שכנעה את הורי הנערה לחזור בה
 מכוונת
 להרוג אותה.
  חוק המדינה.דוגמאות לניצול נכו� של ערכי
 תרבותיי
 לשמירה על 

  
על העובדי
 המקצועיי
 להעמיק את הידע שלה
 על ערכי התרבות של קבוצות 

להכיר את המנהיגי
 הרוחניי
  –, ולא פחות חשוב פועלי
ה
 שבקרב� האוכלוסייה 
והאחרי
 שיש לה
 השפעה על הקהילה התרבותית הספציפית. דוגמאות אלה מלמדות 


 לרקע התרבותי של מקבל השירותעד כמה חשוב שההתערבות המקצועית תתאי.60   
לברר יש בה כדי  .אי� בגישה זו כוונה להקל ראש או להתכחש להוראת החוק  

דרכי
 אחרות לניצול מורא החוק כמנו( לשינוי דרכי התנהגות שבחברה הרחבה, 
הסובבת את קבוצת המיעוט התרבותית הספציפית, נחשבות לבלתי ראויות ולאסורות. 

 
מצליחה להשיג את מטרותיה, יכול איש המקצוע לחזור אל דר,  גישה זו אינהא
   ע
 כל הסיכוני
 המתלווי
 אליה. ,התערבות הסמכותית

  
לדרכי ביטוי שונות של סבל ומצוקה בתרבויות שונות. ג
 איש המקצוע חייב להיות ער 

 61.בני העדה האתיופיתלבי� הדבר בולט במיוחד במגעי
 בי� אנשי שירותי הבריאות 
ימוש בדימויי
 גופניי
 לביטוי מצוקות רגשיות מנוגד לנורמות התקשורת הש

המתקשי
  ,המערביות, הדוגלות בביטוי ישיר של רגשות ויחסי
. בני העדה האתיופית
נוהגי
 לבטא קשיי
 רגשיי
 דר, תלונות על מיחושי
 גופניי
 שוני
.  ,לדבר על רגשות

  
 .260ש
, בעמ'    58

  .264ש
, בעמ'    59

(קלייר רבי� עורכת, עירא כהנמ�  Ï‡¯˘È· ‰�Â˘ ˙ÂÈ‰Ï 273תרבות" �דוד "טיפול רגיש�עמית ב�   60

  .5סטריאר ולש
, לעיל ה"ש �; רואר41עזר, לעיל ה"ש �ב�); 1999מתרגמת, 

ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדי
: הבניה נרטיבית והתערבות אליעזר ויצטו
 ויהודה גודמ� "   61

רפאל  ;40יתיה, לעיל ה"ש ניראל ועמ );1998( 97) 1יח( ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰" תרבות�נרטיבית רגישת

איציקסו�, ממויה זרה ונילי זילבר "ביטויי
 של מצוקות נפשיות בקרב יהודי �יונגמ�, שרה מינוצ'י�

 Laurence J. Kirmayer, Languages of);1998( 75) 1יח(ÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰ אתיופיה בישראל" 

Suffering and Healing: Alexithymia as a Social and Cultural Process, 24(2) 

TRANSCULTURAL PSYCHIATRIC RESEARCH Rev. 119 (1987).  
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לי סיבובי
 בבט�". רופא מערבי שיתייחס במקו
 לומר "אני מפחד מ..." הוא יאמר "יש 
עלול  ,מתאי
. בנסיבות מסוימותשאינו לדברי
 אלה כפשוט
, עלול לתת ללקוח טיפול 

המטפל לייחס להורי
 הזנחה רגשית של ילדיה
 מקו
 שהיא אינה קיימת. איש מקצוע 
המקשיב להורה אתיופי שמדבר על ילדיו בלי לשלב בדבריו ביטויי
 רגשיי
 עלול 

  בוודאי מזניח רגשית את ילדיו. –לחשוד שהוא חסר יכולת לביטוי רגשי, וככזה 
  

  תרבותית� . גישות לשילוב מיעוטי� בחברה רב2

שינוי תרבותי להועיל ולהצליח רק עשוי ממדי לשילוב תרבותי של ברי, � לפי המודל הדו
דה צרי, שתתפתח עמ בי� דפוסי התרבות הישנה לדפוסי התרבות החדשה. א
 ישלב

חיובית ה� כלפי התרבות הישנה (תרבות המוצא) וה� כלפי התרבות החדשה, תהלי, 
השילוב מבטאת מחויבות ה� הגישה בדבר  62.העשוי להוביל לשילוב בי� שתי הזהויות

שבדק  63,הורנצ'יקלתרבות הקהילתית (קהילת המיעוט) וה� לתרבות הדומיננטית. 
מצא כי גישת  ,שעבר ומאתיופיההמועצות ל�מבריתסדרת מחקרי
 בקרב עולי
 ב

. הנחקרי
 דחו את הרעיו� ממשיהשילוב להתערות באר� היא הגישה המועדפת באופ� 
שמירת מרחק כדי בדבר הפרדה בי� התרבויות, כלומר, היצמדות לתרבות המוצא תו, 

מהתרבות החדשה, דפוס התנהגות המאפיי� למשל את הקהילה החרדית בישראל ואשר 
נקיטת עמדה  –וכ, ג
 לגבי האפשרות של הטמעה  64לורליז
 מגזרי",לש
 קורא לו "פ

   שלילית כלפי תרבות המוצא ועמדה חיובית כלפי התרבות החדשה.
  

נראה כי בגישת השילוב יש פוטנציאל חיובי המעניק למטופלי
 לגיטימציה לאחוז 
אמ� בתרבות
 הישנה בצד פתיחות כלפי התרבות החדשה, בלי שיחושו עצמ
 אנוסי
 ל

מתוכה רק את מה שמתאי
 ורצוי לה
 בזמ� נתו�. נראה ליטול אותה כולה, אלא יוכלו 
קו מנחה בעבודה ע
 קבוצות מיעוט בכל הקשור בגדר לנו ג
 שרצוי כי גישה זו תהיה 

.
  להגנה על קטיני
 מפני פגיעה, התעללות והזנחה בידי בני משפחותיה
  

  
62   Berry W. John, Psychology of Acculturation, Understanding Individuals Moving 

between Cultures, in APPLIED CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 232 (Richard W. 

Brislin ed., 1990);Berry W. John, Immigration, Acculturation, and Adaptation, 46(1) 

APPLIED PSYCHOLOGY: AN INT'L REV. 5 (1997).  

גבריאל הורנצ'יק "היתרונות של ריבוי זהויות: השתמעויות ממחקרי
 על זהות תרבותית    63

סטריאר עורכי
, � (אלעזר לש
 ודורית רואר Â�‡ È˙Â¯È˘Ï ¯‚˙‡Î ˙È˙Â·¯˙ ˙Â�Â˘˘ 127והסתגלות" 

2004.(  

 .2 לש
, לעיל ה"ש   64
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היות שאפשרויות הכניסה  ,הילות סגורותמציינת שקבוצות מיעוט נוטות להיות ק סד�
אפשר להעצי
 קהילת מיעוט  65אינ� ניתנות לשינוי.א( נוקשות ולעתי
 ה� והיציאה מה� 

באמצעות פעולות לשינוי הסביבה המקיפה אותה בתחומי
 כמו  "מאקרו"ברמת ה
, על איש המקצוע לעודד "מיקרו"אפליה, דחייה, דעות קדומות וניצול כלכלי. ברמת ה

עצמה אישית של פרטי
 כדי לייצור סולידריות ועזרה הדדית ולעודד חיי קהילה. סד� ה
. נמצאי
 בה
 בני קבוצות המיעוטשהקונפליקט הפנימי על ערכיות ו� מצביעה על הדו


רצו� לצאת מהבידוד וההפרדה שבהקיי
  – גיסא מחד 
 – גיסא מאיד, .ה
 שרויי
ורצו� לחיות בי� המאפיינת אות
 יחודיות היעל שאיפה לשמור על האותנטיות וקיימת 

אורחות חיי
. לדעתה, הדר, להעצמת קהילות  אות
מקיימי
 האנשי
 הדומי
 לה
 ו
 הלגיטימיי
 הנמצאי
 בסתירה פנימית: מחד �המיעוט תהיה בהעלאת המודעות לצרכיה

 – גיסא והכרה בשונות ובצרכי
 הייחודיי
 והלגיטימיי
, ומאיד, בה
 תמיכה – גיסא
. התערבות מעצימה �תמיכה בצור, של קהילות אלה להשתלב בחברה הסובבת אות

מרחיבה את אפשרויות הבחירה של המיעוט ומתאימה פתרונות לצרכי
 ולסגנונות 
  החיי
 שלה
. ההכרה בייחודיות ובשוני של קבוצת המיעוט היא המפתח להעצמה. 

  
� אנשי המקצוע לבי� שותפות האמת שבי ה שלגישת ההעצמה מדגישה את חשיבות

של קבוצות המיעוט ולא  יה�צרכני השירות. גישת ההעצמה מכוונת להתמקד בכוחות
לה� ולסייע קבוצות המיעוט  יה� שלבנקודות החולשה שלה�. היא קוראת להכיר בזכויות

פתרונות יצירתיי
 ולא סטריאוטיפיי
, מדיניות מקבלת, מאפשרת ובלתי  66.להשיג�
   67.תרבותית�לפי גישת ההעצמה, לשילוב המיעוטי
 בחברה רב ה� הדרכי
, ,מתנשאת

  
איש המקצוע יכול לעמוד על מחויבותו לפעול על פי החוק, א, במצב זה, סיכוייו 

. איש המקצוע יכול לנסות לפעול באמצעות כמעט אפסיי
ה
 לזכות בשיתו( פעולה 
דיווח, ואז קיי
 גורמי
 קהילתיי
 כאשר נושא המפגש הוא "טובת הילד" ולא חובת ה

בכיוו� של  ,סיכוי להידברות ואולי א( להפסקת הפגיעה בילד ולטיפול בנפגע ובפוגע
  שיקו
 המערכת המשפחתית כולה.

  

  (מגשרי�) "מתווכי� תרבותיי�". 3

 ,ובי� תרבות הרוב לתרבויות המיעוט בפרט ,תרבות שונות בכלל�קבוצותההבדלי
 בי� 

פשר הידברות והבנה, במיוחד במצבי
 של מגעי
 לעתי
 מנגנו� תיוו, שיא מצריכי

 וקשרי
 הכרחיי
 בי� נותני שירות למקבליו. מענה אחד לכ, ה
 מתווכי תרבות, בדר,

  
  ). ÌÈÈ˘Â�‡ ÌÈÈ˙¯·Á ˙Â�Â¯˙Ù Ï˘ ‰˜ÈË˜¯ÙÂ ‰È¯Â‡È˙ :È˙ÏÈ‰˜ ÔÂ�Î˙Â ‰ÓˆÚ‰ )1997אלישבע סד�    65

66   BARBARA LEVY SIMON, THE EMPOWERMENT TRADITION IN AMERICAN SOCIAL WORK: 

A HISTORY (1994) . 

 .152, בעמ' 65סד�, לעיל ה"ש    67
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הקודי
 את תרבות המיעוט המכירי
 את הערכי
,  קהילתקרב אנשי
 מ –כלל 
 ,
נורמות ההתנהגות המקובלות ואת המבנה החברתי של תרבות
. את התרבותיי

 התרבותאת ג
 לייצג את קהילת
 ומסוגלי
 תרבותיי
 �הבי�יא שהמתווכי
 ההנחה ה

 .ולהכי� את נותני השירות שלא יחצו את גבולות המקובל והנהוג בקרב בני עדת

להעביר את המסרי
 של בני תרבות הרוב לבני קהילת
 כשה
 ה
 מסוגלי
 ג
 במקביל 

, למשל, יעסקו המתווכי
 מסונני
 ו"ידידותיי
". במקרי
 של אוכלוסיות עולי

לבי�  ,שבה אמורי
 המהגרי
 להיקלט ,התרבותיי
 בגישור בי� התרבות המערבית
   68.ת
יהתרבות שהביאו א

שיש הסברה ההנחה בדבר חשיבות השימוש במתווכי
 תרבותיי
 נסמכת על   

לסייע בשיפור המפגש שבי� נותני השירות לבי� מקבליו. המתווכי
 עשויי
  כדי בכוח

אמו� במטפלי
  ניק ללקוחות השירות תחושת ביטחו�, להפחית חשדות וחוסרלהע
שיש לראות אמונות סבורי
  69טמ� ושוריולהגביר את שיתו( הפעולה הנדרש מה
. לי

שלה� ומנקודת הראות של האנשי
 הנוגעי
 בדבר, ורק כ, נית� בהקשר והתנהגויות 
ה
  ,והפיכתו להגיוני ,י הגיונייהיה למצוא בה� היגיו�. התיוו, בי� מה שנראה כבלת

 
 –הפעולה להיות מכוונת לשני הצדדי
 על  .של מתוו, התרבותהעיקריי
 מהתפקידי
שהרי ג
 פעולה של תרבות הרוב עשויה להתקבל כבלתי הגיונית בעיני בני תרבות 

  המיעוט.
   

  :"מתווכי
 תרבותיי
"נית� להבחי� בי� שני סוגי
 של 

1.  
בדרג של ות מוכרות בקהילותיה
, בדר, כלל אנשי
 דמוי –מתווכי
 אותנטיי
 
קהילתיי
 וה� �תו,מנהיגות ביניי
, הפועלי
 למע� בני הקהילה ה� בהקשרי

 
קהילתיי
 הקשורי
 למיצוי זכויות ולקבלת שירותי
 ממוסדות �חו�בהקשרי
מהמדינה או מרשויות השלטו� המקומי. עבודת
 נעשית  שירותי
 פורמליי
,מו

והתגמול העיקרי שה
 זוכי
 בו הוא יחס של כבוד והערכה מצד בני בהתנדבות, 
רבני
 במעמד  ,כלל ה"עסקני
" בחברה החרדית (בדר,לדוגמה, הקהילה. כ, 

), וה"שמאגלות" (זק� מכובד) בעדה האתיופית, שפועלי
 כאלה ביניי
, א, לא רק
נדבות בעיקר כמתווכי
 בסכסוכי
 בי� בני העדה. היות שה
 עוסקי
 בכ, בהת

 
 מ
 ה
 מקיימי
 קשר, נאמנות
יעשובלא תלות בגורמי
 המוסדיי
 והארגוני
 
  ברורה וחד משמעית. היא לבני קהילת

2.  
אנשי
 מבני העדה הספציפית שנבחרו על ידי נותני השירותי
 לשמש כמגשרי
בינ
 לבי� בני הקהילה האחרי
, מקבלי השירות. עבודת
 מגוונת ותלויה בהגדרת 

  
  .40ניראל ועמיתיה, לעיל ה"ש    68

69   Ernie S. Lightman & Ron Shor, Askanim: Informal Helpers and Cultural Brokers as 

a Bridge to Secular Helpers for the Ultra-Orthodox Jewish Communities of Israel 

and Canada, 83(3) FAMILIES IN SOCIETY 315 (2002).  
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על  ,בדר, כלל ,ארגו� מעסיק קובע לה
. בחירת המועמדי
 נעשית התפקיד שכל
. אנשי
 קובעהגו( נות� השירות, על פי קריטריוני
 שהוא על ידי ידי הארגו� או 


לעבור הכשרה, ועבודת
 נעשית בשכר. תלות
 של  ,בדר, כלל ,אלה נדרשי
שיי
 כמעט מוחלטת, ולכ� לעתי
 נמצא אצל
 קהיא המגשרי
 בארגו� המעסיק 

� עובדימיוש
 כא� הרעיו� של העסקת  ,הנובעי
 מדרישות לכפל נאמנות. למעשה
פועל בני העדה הספציפית שהארגו� שיימנו ע
 הקפדה  כדי סמ, מקצועיי
 תו,

  בקרבה.
  

 
להשתלב בתפקידי
 רבי
. מידת השתלבות
 תלויה עשויי
 מתווכי
 תרבותיי
  הנמצא בקשר ע
 בני הקהילה.המוסד של התרבותית של הארגו� או  וברגישות


רותי תרגו
. במקרי
 אחרי
 ה
 ימצומצ
 והכרחי בלבד, כמו ש ה
 ימלאו צור, ,לעתי
 
פני גורמי לכמו לייצג את דרישות בני הקהילה  ,ביותרחשובי
 עשויי
 לקבל תפקידי

בריאות  71רווחה, בריאות, 70שלטו� שוני
. מגשרי
 פועלי
 כיו
 בתוכניות חינו,,
  עוד. ו ,הנפש

  
  

  תרבות במסגרת תוכנית �ה. הדגמה לפעולות רגישות
  "איתור ילדי� נפגעי התעללות והזנחה" של עמותת אשלי�

  
ות והזנחה" בשתי ללהל� הדר, שבה הוטמעה תוכנית "איתור ילדי
 נפגעי התעל

  קהילות תרבותיות שונות בחברה הישראלית:
  
)1˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜‰ (  

הגדרות לאוכלוסייה החרדית, יזמה אשלי
 הקמת פורו
 כדי להתאי
 את כלי האיתור וה
 
מקצועי של עובדות מהמגזר החרדי שתפקידו לבחו� את התאמת החוברת "איתור ילדי

הצוות החל  72לחברה החרדית. ,ידי אשלי
 ומשרד החינו, על שפותחה ,בסיכו�"

  ול.והורכב בראשיתו מקבוצת נשי
 מתחו
 החינו, והטיפ בעבודתו לפני כשש שני

  
  

  
‚Ò· ÏÎ‰˘ ÂÏÈ‡Î"–  ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÍÈ‡Â Â˙Â‡ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ ¯ÙÒ È˙·· È˙Â·¯˙ ÔÈ· ¯Â˘È„¯" ריטה סבר    70

?‰Ê )1997(.  

  .40ניראל ועמיתיה, לעיל ה"ש    71

72   ˙È„¯Á‰ ‰„ÚÏ ‰Á�Ê‰Â ˙ÂÏÏÚ˙‰ ÈÚ‚Ù� ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡ )גיטה לויפר, שמואל גולדשטיי�  ,
עורכי

2007.( 
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תפקיד חברות הצוות היה לבדוק את הטקסט בחוברת ולהתאימו לחברה החרדית. 
  כגו�: ,שינויי
 והשלמות ,בי� השאר ,התאמה תרבותית כללה

 הוצאת איורי
 שאי� לה
 משמעות בתרבות החרדית.  –

 החלפת מקורות עיוניי
 אוניברסליי
 במקורות מהיהדות.  –

לדוגמה: לי
 "נקיות", ישפה נקייה" במהחלפת כל המילי
 שאינ� הולמות "  –
 .מגונה"פיסית החלפת המושג "התעללות מינית" במושג "התעללות 

 התייחסות ל"טובת הילד" כחלק מער, "טובת המשפחה".   –

 מת� לגיטימציה להתייעצות ע
 רבני
 במצבי
 של התלבטות.  –

 וגמה:לדאזכור מוסדות קהילתיי
 במקו
 מוסדות המוכרי
 בחברה הרחבה.   –
 במקו
 הכוונה למתנ"ס, הכוונה לרבניי
 שכונתיי
, וכד'.

   
 ,
המעגל: בשלב ראשו� הצטרפו  הוחל בהרחבתע
 התחזקות האמו� בי� המשתתפי

משוב מיידי לתוצרי לית� "עסק�" קהילתי ועובד סוציאלי חרדי, שתפקיד
 היה 
ספת הייתה חיבור כמו חובת הדיווח. תרומה נו ,הקבוצה, בעיקר סביב סוגיות טעונות

, פיסיתמסמ, המרכז את התייחסות היהדות לכל אחת מארבע צורות ההתעללות (
נפשית, מינית והזנחה), וכ� לסוגיית הדיווח. התוצאה הסופית הייתה מאמר מקצועי של 

המיועד לתלמידי  ,עובד מקצועי, איש הקהילה החרדית, שנכתב בשתי רמות: נוסח אחד
ה בקרב אוכלוסייה זו שהיא קשה ובלתי מובנת למי שאינו חכמי
, כתוב בשפה הנהוג

נכתב ב"שפת הדיוטות" שווה לכל נפש. שני הנוסחי
 ישולבו,  ,אמו� עליה. הנוסח השני
כלשונ
, בחומר שיופק. תרומת ה"עסק�" הייתה בגישור בי� הצעות הצוות ותב
 ככ

  וע בהלכות הדת. הוראות החוק בלי לפגשבה יכובדו לבי� הרבני
 בכל הקשור לדר, 
  

עניי� חובת הדיווח. הדיווח הוא נושא  ,ללא ספק ,הנושא המורכב והמסוב, ביותר היה
ביותר בקרב הציבור החרדי, והיה צור, בבניית הצעה שתבטיח את טובת ובעייתי כאוב 

את  , מאיד, גיסא,תכבדשתשמור ווש, גיסא ההגנה עליו במקרי פגיעה מחדאת הילד ו

 של הקהילה. בשלב זה הצטרפה לצוות פקידת הסעד המחוזית, המוסדות החברתיי

שבמרכזה הקמת "ועדת רבני
" קהילתית שתהיה מורכבת משותפת נבנתה הצעה ו
אנשי מקצוע. "ועדת הרבני
" תהיה הגו( שאליו יפנו בני הקהילה במקרי
 ממרבני
 ו

ג
 סות שבה
 יהיה יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטי�. ההצעה כללה התייח
  ושלא בהתייעצות ע
 הרבני
. באופ� מיידי למצבי חירו
 שבה
 יש לפעול 

הרבני
 של פרקליטות המדינה ו 
 שללקבל את הסכמתאמורה ההצעה המפורטת   
 
בעיר שבה יתקיי
 הניסוי. תוצאות הניסוי יהיו בסיס לגיבוש דרכי העבודה ע

בישראל בפרט. ע
 הפקת  וע
 הקהילה החרדית ,תרבות ספציפיות בכלל� אוכלוסיות
 
החוברת המעודכנת והמותאמת לאוכלוסייה החרדית, תיבנה תוכנית הכשרה למנחי

כוח של בני הקהילה החרדית בלבד מכל רחבי האר�. כ, אפשר יהיה להקי
 תשתית 
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אד
 מקצועי נגיש וזמי�, שיעביר את הנושא לאנשי מקצוע בחברה החרדית העובדי

  ואחרי
.  ,טפלות, מורי
, מדריכי
כמו גננות, מ ,ע
 ילדי

  
)2˙ÈÙÂÈ˙‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ (  

דיווחי
 על פגיעה לכא� החל התהלי, בהודעה של בני העדה כי א
 מטרתנו היא להביא 
. אבל א
 בתוכנית ה
 לא יהיו מוכני
 להשתת(במספר גדול יותר, בילדי
 בקהילה, 

י� את ה"עול
 הכוונה היא לפתוח בשיח שמטרתו בירור הדרכי
 לסייע לה
 להב
כיבוד היש� וחיפוש דרכי גישור, כדי אליו הגיעו, כחלק מתהלי, חינוכי, תו, שהחדש" 

  ה
 יהיו מוכני
 להשתת( ולתרו
 מעצמ
 ככל שיידרש. 
התנהל תהלי, דומה לזה שהתרחש בהקהילה החרדית. הוק
 צוות  ,בעיקרו�  


 המעורי
 בחברה חשיבה שכלל אנשי אקדמיה בני העדה האתיופית ועובדי
 נוספי
 ,ימי
 מרוכזי
בני מפגשי
 כללה . שיטת העבודה במקרה זה רבות מה שני
יועובדי
 ע

ובכלל זה סדנה בת יומיי
. התוצרי
 שהתקבלו הצביעו על המאפייני
 הייחודיי
 של 

בחברה  –. נעשה מאמ� ללמוד מה ה� ולחינוכ
 בני העדה בכל הקשור לגידול ילדי

מקובלת והתנהגות חריגה הפוגעת בשלו
 הילד. כ� הוש
 דגש התנהגות  –האתיופית 
הדר, הראויה לחינו, ההורי
 לקבל נורמות התנהגות הנדרשות בחברה איתור רב על 

  בכל הקשור להגנה על שלו
 הילדי
 ומניעת התעללות בה
.  ,הקולטת
  


 שעשויי
 לסייע בהטמעת הערכי "המתווכי
 התרבותיי
"עניי� מיוחד היה באיתור 
וכללי ההתנהגות הנדרשי
 בחברה הקולטת, ובמיוחד אלה הנדרשי
 על פי חוק. שוב, 

כמו "שמאגלות" ומגשרי
  "מתווכי
 תרבותיי
"ג
 כא� נית� מקו
 של כבוד ל

כגו�  ,שהוכשרו לפעול כמתווכי
 בי� בני העדה האתיופית לבי� גורמי הקהילה השוני

ימוד ה"מדרי, לאיתור ילדי
 בסיכו�", רוכזו . בתו
 תהלי, ל'וכד ,עובדי רווחה, חינו,
כללי התנהגות וקודי
 משמעתיי
 שעלולי
 להתפרש בחברה המערבית באופ� מוטעה, 

  כמו למשל:

צייתנות לדברי האד
 המבוגר לבחברה האתיופית קיימת ציפייה למשמעת נוקשה ו  –
 ולדמויות סמכות באופ� מיוחד. ,בכלל

–   
כאות כבוד למבוגרי
, לא כביטוי  ,וזאת –ני ילדי
 קדימה על פ�זכותיש למבוגרי
 , ה
 מקבלי
 את ארוחת
 לפני הילדי
. לדוגמהשל זלזול בילד. 

חוסר תרבות. כלפי חו� הדבר כעל ידי בני העדה כגסות ונתפשת התנהגות מוחצנת   –
הרמת קול בשיח ע
 מבוגרי
 בכלל. זוהי �ובאי תבביישנו ,בי� השאר ,מתבטא

 לה להתפרש כדיכוי הילד ולעורר חשד לפגיעה נפשית.התנהגות העלו

ילדי
 אתיופי
 מחונכי
 שלא להסתכל להורה בעיניי
. התנהגות כזו מתקבלת   –
כזלזול בכבוד ההורה. בחברה המערבית, מי שאינו מסתכל לזולת בעיניי
 מתפרש 

  דובר אמת. כמי שאינו
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אי� אינ
 נוהגי
 כ,.  ,קר אבותובעי ,הורי
 אתיופיי
 –פיסי ביטויי
 רגשיי
 ומגע   –
עלולה התנהגות כזו  ,מילדיו. באר� ילדשאב יחבק או ינשק בקרב
 מקובל זה 

 להתפרש כביטוי של הזנחה רגשית.
 

שאי� צור, בהפקה נפרדת של החוברת,  –בהסכמה מלאה  –הוחלט  ,בסופו של דבר
מפגשי ובמקו
 זאת הוצע לכתוב הקדמה מורחבת שתכלול את עיקרי הדברי
 מ

העבודה והסדנה. הוזמנה הקדמה מורחבת שתיכתב בידי אנתרופולוגית העוסקת בחקר 
העדה האתיופית יחד ע
 איש מקצוע ב� העדה, שהיה ג
 פעיל בצוות החשיבה. הוא 

משוב נלווה לעבודת האנתרופולוגית. כ, לספק בכתיבת ההקדמה וכ�  אמור לסייע
� ככל האפשר את התרבות האתיופית ביקשנו להבטיח שהעבודה תייצג באופ� נאמ


דרכי ההתערבות למניעת פגיעות בילדי
. בהקדמה בדבר ו וחינוכ
 בנושא גידול ילדי
כללו ג
 מראי מקו
 שוני
 שיצביעו על קטעי
 בחוברת שיש כלפיה
 הסתייגות יי

 
מתאימי
 למאפייני האוכלוסייה האתיופית. כ, כבלתי ערכית, או שה
 נחשבי
ני
 המצביעי
 על הזנחה המוצגי
 בחוברת. חלק מסימני
 אלה אינו הסימלדוגמה, 

  :לדוגמהמקובל על בני העדה האתיופית ואימוצ
 עלול לגרו
 עוול למשפחות רבות. 

הופעה חיצונית כסימ� להזנחה. זהו סעי( בעייתי, מאחר שלהופעה החיצונית אי�   –
 משקל רב בקרב בני העדה האתיופית.

עלולה להתפרש כביטוי להזנחה, בעוד שבקרב בני העדה  נשיאת הילד על הגב  –
 הדבר מתפרש כהתייחסות מיוחדת לילד.

באתיופיה חיו במסגרת המשפחה המורחבת. א
 שנעדרה  –"שוטטות ונטישה"   –
מהבית מסיבה כלשהי הייתה יכולה להיות בטוחה שהילד נמצא בהשגחת בני 

כחלק מתהלי, משפחה אחרי
. הימצאות ילד בהשגחת אחיו נחשבה 
 
ילדי
 קיבלו תפקידי
 כבר בגיל צעיר  –הסוציאליזציה של האחי
 המבוגרי

חקו ושוטטו במרחב הכפר ללא חשש ובביטחו� רב. באר�, יביותר. כ,, ילדי
 ש
לעומת זאת, א
 שיוצאת מהבית ומשאירה את ילדיה שלא בהשגחת אד
 מבוגר 

  עלולה לעורר חשד שהיא א
 מזניחה.
  

ריכוז ההיבטי
 התרבותיי
 ע
 צוות החשיבה, נבנתה תוכנית הכשרה בתו
 תהלי, 
למנחי
 בני העדה האתיופית שהותאמה לצרכיה
 המיוחדי
, ובכלל זה שתי יחידות 

היבטי
 תרבותיי
  –סוגיות בהנחיית קבוצות, והשנייה  –תוכ� מיוחדות: האחת 
  אנשי מקצוע ע
 ילדי
 בני העדה האתיופית. של בתהלי, העבודה 

  
  

  ו. הצעות

בעיקר בשינוי מקבל  התמקדה בעבר ההתערבות המקצועית בקבוצות מיעוטשבעוד 
ולצפות שהוא יגביר  ,נות� השירות ,היא להתמקד באיש המקצועכיו
 השירות, המגמה 
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את רגישותו המקצועית, כמו ג
 בניסיו� לשנות את המדיניות החברתית כ, שתכיר 
ת עצמ� ולחיות ככל האפשר לפי אורחות החיי
 בקבוצות מיעוט ותאפשר לה� לממש א

שהייתה דומיננטית  ,פטואלית, גישת "כור ההיתו,"סמבחינה קונ 73.
שה� רגילות אליה
 
החברה לפיה שהסברה, קו
 המדינה, עברה מ� העול
. שלאחר בעשורי
 הראשוני

 ביטול סממניכדי להטמיע בתוכה את קבוצות המיעוט הנקלטות תו, מסוגלת הקולטת 
 עלולה לגרו
היא ו ,נמצאה בלתי נכונה, בלתי ראויה ,זהות� החברתית והתרבותית
  74לנזקי
 חמורי
 וארוכי טווח.

  

קיימת פתיחות רבה יותר לשונה ויש יותר לגיטימציה לאורחות חיי
 חלופיות.  ,כיו

שבי� המערכות ביחסי הגומלי� מערכתית מכוונת להתמקד �הגישה האקולוגית
ותיות, בי� הרוב לקבוצות המיעוט, ולעודד מדיניות שמטרתה לשמר החברתיות והתרב

ליחסי הגומלי� שבי� איש המקצוע ג
 זהות ומסורות אתניות. גישה זו מעניקה חשיבות 
התרבותית. ע
  ולהכרה בשונות לרגישותושואפת להנחותו לבי� נציגי תרבויות המיעוט 

   75.הוא מייצגשותרבות הרוב  ידי, ובעדיי� נשמר עיקר הכוח בידי איש המקצוע ,זאת
  

מדווחי
 כי בעשור האחרו� דורשות רשויות מקצועיות במדינות  76סטריאר ולש
�רואר
תרבות כתנאי לקבלת הסמכה מקצועית �שונות שילוב תכני
 העוסקי
 בהכשרה רגישת

 ,
  חיברה האגודה להתערבות 1995, שבשנת לדוגמהבשירותי אנוש. ה
 מצייני
   77, המתאר אילו מיומנויות ברגישות תרבותית נחוצות למטפלי
.תרבותית מסמ�רב
  

מתרבות מטופלי
 להתמודד ע
 מסוגלי
 א
 אנשי מקצוע בני תרבות אחת  ,השאלה
 ,בדר, כלל .העולות בהקשר זה בעול
 ובישראלהעיקריות שונה, היא אחת השאלות 

 בותית/המסקנה היא שהדבר דורש מאנשי המקצוע לפתח "יכולת התמודדות תר
ציי� שמרכיבי יכולת זו ה
: מודעות עצמית מ 78מיטשל .קומפטנטיות תרבותית"
  תרבותיות. במחקר�בי�תרבותית לידע, ומיומנויות תקשורת �תרבותית, פתיחות רב

ע
 אנשי
 מתרבויות הדוק יותר זה הגיעו למסקנה שככל שיש לאנשי המקצוע קשר 

  
73   Eckrman M., Identity and diversity as educational themes in the social 

professions. Paper presented at the 8th International Congress of the Association pour 

la Recherche Interculturelle (ARIC), Geneva, Switzerland (2001).  

  .2לש
, לעיל ה"ש    74

75   SURJIT S. DHOOPER & SHARON E. MOORE, SOCIAL WORK PRACTICE WITH 

CULTURALLY DIVERSE PEOPLE (2001).  

 .4, בעמ' 5סטריאר ולש
, לעיל ה"ש � רואר   76

77   .
  ש

78   ERIC ROBERT MITCHELL, ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF CULTURAL 

COMPETENCE (Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania, 1999). 
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דד ע
 התרבות האחרת. זוהי מסקנה להתמו אפשרות רבה יותראחרות, כ, תהיה לה
  די טריוויאלית, א, נוכל לאשש אותה מניסיוננו בישראל. מודעות ,על פניה ,שנראית


היא הכרחית  ,של אנשי מקצוע לערכי
 שלה
 עצמ
, לעמדותיה
 ולהתנהגויותיה
בה ה
 שלהבנת תרבותו של האחר ושל מה שגור
 ללקוחות שלה
 לפעול בדר, 

   79.פעלו
  

י� אנשי מקצוע מתרבות אחת ע
 לקוחות מתרבות אחרת דורש תהלי, של המפגש ב
שחקרו  80,ועמיתיהרה ולימוד הדדי, של בניית אמו� ושל גמישות ויצירתיות. אוקמ

 ,
התעללות מינית בילדי אמריקני
 ממוצא אסיאני באיי האוקיאנוס השקט ובפיליפיני
ונות תרבותיות וערכי תרבות, סיפרו שבעת בירור הנושא היה עליה
 להביא בחשבו� אמ

 ,
את מבנה המשפחה ותפקידיה, את הפרקטיקה של גידול ילדי
 ושל פיתוח אישיות
שאלות של מיניות ותפקידי מיגדר, הגדרות וסימני איתור. כל אלה היו הכרחיי
 לאיתור 

  פגיעות בילדי
 ולבניית תוכניות התערבות אפקטיבית. 
  

ות המסוימת שמדובר בה, עדיי� יש צור, להדרי, איש המקצוע הוא ב� התרבר שאג
 כ
 
 –יתר" �יות שקיימת מלכודת "אשליית הבנתתרבותיי
, ה�בי�אותו לשי
 לב להיבטי

 ,
התעללות בדר, שמעבר לשונות יתפשו ציפייה שאנשי מקצוע אלה, בגלל הכשרת
ואנשי שאי� זה כ,, עולה יתר. מהספרות המחקרית �להזדהותהתרבותית ולא יגלו נטייה 


  81.המקצוע אלה ייטו לפעול באופ� די דומה למטופליה
  

  . גיבוש חומרי� כתובי� כבסיס להכשרה1

ת יונוכל לסכ
 ולומר שמסקר הספרות ומניסיוננו שלנו בעבודה ע
 קבוצות מהתרבו
, "בשדה"החרדית, הערבית והאתיופית, חובה לגבש חומרי
 כתובי
 על סמ, הידע ש

 
את בני התרבות וג
 מקצוע שמחו� לתרבות האנשי את  להכשירכדי ולהשתמש בה
דרכי גידול ילדי
, על ערכי
 ועל החומרי
 לכלול מידע מקי( על אמונות, על עצמה. 

  
79   Lisa Aronson Fontes, Culturally Informed Interventions for Sexual Child Abuse, in 

SEXUAL ABUSE IN NINE NORTH AMERICAN CULTURES: TREATMENT AND PREVENTION 

259 (Lisa Aronson Fontes ed., 1995).  

80   Amy Okamura, Patricia Heras, Wong-Kerberg & Linda wong-kerberg, Asian, Pacific 

Island and Filipino Americans and Sexual Child Abuse, in SEXUAL ABUSE IN NINE 

NORTH AMERICAN CULTURES: TREATMENT AND PREVENTION 67 (Lisa Aronson Fontes 

ed., 1995).  

81   Jasmine S. Chan, John M. Elliott, Yvonne Chow & Joyce I. Thomas, Does 

Professiona and Public Opinion in Child Abuse Differ? An Issue of Cross-Cultural 

Policy Implementation, 11(6) CHILD ABUSE REV. 359 (2002).  



   בהקשר תרבותיי� והשפעת� על אנשי מקצוע! י� בי�היבט          התש"ע! התשס"ט ד! משפחה במשפט ג
 של איתור ילדי� נפגעי התעללות והזנחה וחובת הדיווח

  273   


ילדי
. כ� חובה לפרק את ההגדרות ולהתאי
 את סימני �ע
 דגש מיוחד על יחסי הורי
במקרי
 יש, ג
 א
 האיתור והזיהוי של התעללות לסוגיה כדי למנוע טעויות מכאיבות. 


קשה, אי� הדבר פיסית הסכמה כללית לגבי מה שנחשב כהתעללות מינית או  ,קיצוניי
של למרבית המקרי
 של התעללות רגשית ובאשר , ולמעשה "האפור"שטח לגבי הכ� 

  82הזנחה.
חשיבות נודעת  ,על כ� .קשה מאוד להגיע להגדרות המקובלות על כלל התרבויות  

סדנה סביב אירועי
 שתפקיד
 ללב� את מורכבות �יימי
 דיונירבה להכשרה שבה מתק
המצב, לעבד עמדות, לברר סוגיות שיאירו את ההבדלי
 בהתייחסות של הורי
 בני 
 
תרבות שונה לכל הקשור בגידול ילדי
 בני גילי
 ומיני
 שוני
, לבחו� את האילוצי

פוגעת, להכיר כו שהשפיעו על ההורי
 לנקוט התנהגות שעלולה להתפרש כמזניחה א
  וכיוצא באלה.  ,את דפוסי התקשורת המקובלי
 בתרבות זו

  

  . מסרי� עיקריי� לאנשי מקצוע שמחו% לתרבות2

כדי לאתר ילדי
 נפגעי התעללות והזנחה חשוב ליצור תהלי, של הידברות ע
 בני 
  התרבות הנוגעת בדבר. מניסיוננו המצטבר נציג כמה המלצות הנראות לנו חשובות:

ולבני האד
  ,לנקוט גישה שאינה מתנשאת. יש לבטא כבוד לכל תרבות ככלליש  .א
  בפרט. המלצה זו חשובה תמיד, א, בהקשר זה היא חיונית ביותר.

יש לראות את ההקשרי
 השוני
 של המצב ולהתייחס אליו ה� ברמת התובנה וה�  .ב
 : ההסתגרות של החברה החרדית. לא זו בלבדלדוגמהברמת חיפוש המענה, כמו 

 
שהיא עלולה לגרו
 לניתוק הקשר ע
 אנשי המקצוע, אלא שהיא מצריכה מעני
מצוקת
 של עולי
 הסובלי
  83ייחודיי
 שיהלמו את התרבות שיצרה אותה.

ממשבר הגירה קיצוני עלולה להביא
 למעשי
 הפוגעי
 בילדיה
. במקרי
 אלה, 
סיסיי
 שיש לצרכי
 ב הדיווח עדי( להתמקד במת� מענבבמקו
 לעסוק באיתור ו

הלח� "לה
 בשעה זו, בצד אמפתיה והבנה מעמיקה למצב
 (בעול
 מדברי
 על 

כ, ג
 לגבי המציאות המורכבת והסבוכה שבה חיי
 בני החברה  84.)"של המהגרי

הערבית בישראל, מציאות שבה נדרשות מה
 נאמנויות תרבותיות, חברתיות 

  
 ‰‚„¯Ì˙Á�Ê‰Â ÌÈ„ÏÈ· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈÒÂÙ„Ï ÌÈ·¯Ú ÌÈ¯Â‰ Ï˘ Ì‰È˙Â,חלבי �יסמי� עבוד   82

‰¯Ë˘ÓÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘Ï ,‰ÁÙ˘Ó· ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ì˙Â�ÂÎ� ˙„ÈÓÂ 

בית הספר  –, האוניברסיטה העברית ירושלי
 עבודת גמר לתואר "מוסמ, בעבודה סוציאלית"(

 ).2004לעבודה סוציאלית, 

83  Lightman & Shor 69, לעיל ה"ש.  

84   Gerdean G. Tan, Margaret P. Ray & Rodney Cate, Migrant Farm Child Abuse and 

Neglect within an Ecosystem Framework, 40 FAM. RELATION 89 (1991).  
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פעולה הדרושי
 למניעה ה תהליכי שיתו(את העלולות לשבש  ,ופוליטיות סותרות
85.טיפול במצבי
 של פגיעות בילדי
לאו 

 

להגיע לטיפול ע
 ידע ומידע על כלל התהלי, מתחילתו ועד סופו. כלומר, לדעת  .ג
מה ה
 אותות המצוקה, מה ה� דרכי הטיפול ומה ה
 השירותי
 שנית� לספק בכל 

מנוע פגיעה מקרה, כ, שמיד כשמאתרי
 התעללות, נית� יהיה לפעול במהירות ול
התופעה ודרכי הטיפול בה אודות די בידע שאי� ברור  ,בילד ובמשפחתו. מבחינה זו

בקהילה ואת המעני
 השוני
  את השירותי
ג
 להכיר באופ� קונקרטי  וצרי,
  להתמודדות ע
 המצב.

כמו רבני
 ועסקני
  –מגשרי
 בני התרבות בלהסתייע ככל שנית� במתווכי
 ו  .ד
ולכונ�  –דת בחברה הערבית ומגשרי
 בחברה האתיופית  בחברה החרדית, אנשי

 
בני הקהילה החרדית  מניסיוננו בעבודה ע
 86ע
 מנהיגות הקהילה.עמוקי
 קשרי
 למדנו שללא קשרי
 כאלה, לא נית� לעשות הרבה. 

על יסודות התרבות עצמה. כש
 שבחברה  ,ככל האפשרובמידה רבה  ,יש להתבסס .ה
מהתרבות שלה ("המעגל המדבר") בתרפיה לנערות  האינדיאנית השתמשו ביסודות

כ, חשוב להתבסס על מקורות דתיי
 בעבודה ע
 אוכלוסיות  87,שעברו התעללות
מקורות יהודיי
  88פסוקי קורא� בעבודה ע
 אוכלוסייה ערבית, –מסורתיות 

או פתגמי
 עממיי
 המקובלי
 בקרב בני התרבות  89בעבודה ע
 אוכלוסייה חרדית
טובי
 יותר מארוחה נהדרת אצל  –ו "הגרעיני
 המרי
 אצל אמא כמ ,המסוימת

זר", פתג
 אתיופי העשוי להעניק משמעות ממתנת להתרשמות חיצונית בעניי� 
  90.הזנחה והיחס הסלחני כלפי הא
 בתרבות זו

בחברות קולקטיביסטיות שכ� יש לה מקו
 נכבד ביותר יש להעניק למשפחה,  .ו
שפחה, ובעיקר במשפחה המורחבת שהיא מקור מעמד חשוב. מומל� להסתייע במ


קשה לאנשי מקצוע  ,תמיכה רב עוצמה לפרטי
 ולבני המשפחות הגרעיניות. לעתי
שבאי
 מחו� לתרבות למצוא בני ברית במשפחה הרחבה, א, חשוב שיבינו את 
מקומה בסיוע במצבי
 קשי
 ומורכבי
, ויפעילו את כל כישוריה
 כדי לגייס את 

דאגה לילד, תו, הימנעות עד כמה שנית� מגישה פורמלית המשפחה סביב ה
 ושיפוטית. 

  
  .82חלבי, לעיל ה"ש �עבוד   85

86   Fontes 79, לעיל ה"ש.  

87   Marianne Rolland Ashby, Lewayne D. Gilchrist & Alicia Miramontez, Group 

Treatment for Sexually Abused American Indian Adolescents, 10(4) SOC. WORK 

WITH GROUPS 21 (1988).  

  .32, לעיל ה"ש קיבורקיא��שלהוב   88

  ).ÈÌÈ„ÏÈ· ˙ÂÚÈ‚Ù Ï‡ ˙Â„‰È‰ ÒÁ )2007דורו� אגסי    89

 .41עזר, לעיל ה"ש �ב�   90
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ההורית, סמכות
 יש לגלות ערנות והתחשבות כלפי חששות של ההורי
 מהפחתת  .ז
על . פיסיתמשמעת ולענישה בדבר  קיצוניות לדרישות ,פעמי
 רבות ,מה שמוביל

נישה או פני ההורי
, בתהלי, חינוכי, את החלופות לעלמקצוע להציג האנשי 
כדי שההורי
 יבינו  ,לדפוסי
 אחרי
 של הורות שאינ
 מקובלי
 בחברה המערבית

לא רק מה אסור בתרבות של החברה הסובבת אות
, אלא ג
 מה נית� לעשות 
במקו
 ההתנהגות הקודמת שנקטו. הדבר בולט במיוחד כשמדובר בבני העדה 

מצטטת את  91חלבי�ודהאתיופית, א, נכו� מאוד ג
 לבני תרבויות אחרות. עב
Kelly & Tseng עבודת
 של

המתארי
 את חשש
 של בני התרבות הסינית  92
מהורות "חמה" הכוללת ביטויי
 רגשיי
 ותקשורת אינטימית ע
 הילדי
, ומשווה 

   אות
 להורי
 ערבי
 בישראל שא( ה
 חוששי
 מהפחתת הסמכות ההורית.
  

  . מסרי� ייחודיי� לאנשי מקצוע בני אותה תרבות3

כ, נמצא שאנשי מקצוע  93.איתור התעללותל 
מידע עדכני לגבי הגדרות וסימני .א
 
  לסימני
 של התעללות.די הצור, ערבי
 רבי
 אינ
 מודעי

. במקו
 להזדהות ע
 ההורי
 ולהבי� אות
, מומל� יותר שינוי עמדות לכיוו� מאוז� .ב

 לאמ� עמדה שאינה נותנת לגיטימציה לכל הדפוסי
 התרבותיי
 שכמה מה

נוקשה את הסטנדרטי
 הכלליי
 באופ� עלולי
 להזיק לילדי
, א, ג
 אינה מאמצת 
 לתרבות שמדובר בה.  אולי אינ
 מתאימי
ש

  

  הדיווח חובת. 4

  94מסקנות אופרטיביות:כמה להגיע לנית� הנלמד  מתו,

הנוכחית מיצה עצמו בכל הקשור ליצירת מודעות בקרב הציבור  במתכונתו החוק .א
  95הרחב.

  
  .82לעיל ה"ש    91

92   Michelle L. Kelley & Hui-Mei Tseng, Cultural Differences in Child Rearing: A 

Comparison of Immigrant Chinese and Caucasian American Mothers, 23(4) J. 

CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 444 (1992).  

 .72, בעמ' 82חלבי, לעיל ה"ש �עבוד   93

נושא חובת הדיווח, ראו בכר, זה: ענת אסי( י
 בישינווהשוואה בעניי� הצעות ייעול לולהרחבה    94

  "חובת הדיווח על עבירות בקטיני
 ובחסרי ישע: לקחי
 מדיוני צוות בינמשרדי והרקע לתיקו�

  ).2010�2009( 367 ד�ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óלחוק העונשי�"  94מס' 

 הופכת א( אימקצוע וההאנשי לתודעת  גוברת והולכת המודעות לחובת הדיווח כיו
 חודרת במידה   95

הציבור הרחב עדיי� אינו מודע  . ע
 זאת,חלק מהכשרת
 או מהשתלמויות שה
 עוברי
להיות 

. ראו בנושא את חוות הדעת שהוגשה לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת: קימספ באופ�לחוק 
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ולאפשר  – המשפטית והטיפולית – בי� שני מסלולי ההתערבות דלהפרי יש .ב
  ויה באמצעות הצגת סייגי
 לחובת הדיווח (ראיהשנ ללאהאחת להפעיל את 

  ).להל�סעי( ד 

קול דעתו הבלעדי של יפחתו לששהחלטה גורלית לחיי קטי� ובני מ להשאיראי�  .ג
רו, לפני כל לחייב אותו לעיש  ., ובמקרה הנדו� פקיד הסעדבלבדעובד אחד 

 ,זאת. כמו ועדת תכנו� הטיפול ,פורו
 מקצועיהחלטה כזו התייעצות ע
 חברי 

  הקטי�.
 לסכ� את שלו ההתערבותדחיית שבה
 עלולה  למעט מצבי חירו

  כמו:  ,לחוק סייגי
 תוספת .ד
תכנו� הטיפול, רשאי יהיה שלא ל הוועדה, לאחר שהתייע� ע
 הסעד פקיד .1

התרש
 שהדיווח עלול לפגוע בטובת א
  האירוע למשטרה אודותלדווח 
   הילד.

תכנו� הטיפול, יהיה רשאי שלא ל הוועדה, לאחר התייעצות ע
 הסעד פקיד .2
שהדיווח יפגע בתוכנית השיקו
  התרש
א
  אודות האירוע לדווח למשטרה

  של המשפחה.
רשאי יהיה שלא תכנו� הטיפול, ל הוועדה, לאחר התייעצות ע
 הסעד פקיד .3

בו  יש" הדיווח מוראהגיע להחלטה כי "האירוע א
 אודות  למשטרה לדווח
  כדי להביא את המשפחה לשת( פעולה. 

המשפחה אינה משתפת פעולה וממשיכה לסכ� את שלומו של בו במקרה ש .4
  למשטרה. רשאי פקיד הסעד לדווח ע
 ועדת התכנו�,  התייעצותהקטי�, ולאחר 

   מעקב.לבקרה ומקצועי לתכנו� הטיפול מעמד משפטי, כגו(  ועדתול להעניק .5

בהצעת  הסתייעלנית� המלצות אלה. לדוגמה, מחקרי לבחינת  ניסוי לערו,יש  .ה
 אנוהניסוי שבנינו בעניי� יישו
 החוק באמצעות ועדת רבני
 בחברה החרדית. 

 
יש בניסוי זה כדי לבחו� באיזו מידה נית� להעניק שיקול דעת וגמישות שסבורי
הסתייעות בפורו
 כדי לת חובת הדיווח, תו, יותר לפקידי הסעד בהפע י
רב

בקרב קהילה תרבותית עריכתו זה הוא עצ
  ניסויהטמו� ביתרו� המקצועי. 
  התרבותיי
. ההיבטי
של  
אפשר לחוקרי
 לבחו� את משקלאז הוא יש ,ספציפית

  
  
  

  
" משפחה קטי��ידי ב��ואלימות בילד על על הצעת חוק להרחבת חובת הדיווח למקרי עבירות מי�"

  חוות דעתו של ד"ר בנימי� שמואלי, מנהל (משות() המרכז לזכויות הילד והמשפחה, מכללת

-www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H14-02), 2007"שערי משפט", ינואר 

2007_13-26-52_shmueli.docלחובת הדיווח  . כ� ראו אודות היעדר המודעות המספקת

שיח בעניי� חובת �זו השאלה: רב –במערכות הציבוריות השונות, בכר, זה: "לדווח או לא לדווח 

  ).2010�2009( 401 ד� ג ËÙ˘Ó· ‰ÁÙ˘Óהדיווח במערכות ציבוריות שונות ובקרב הציבור הרחב" 



   בהקשר תרבותיי� והשפעת� על אנשי מקצוע! י� בי�היבט          התש"ע! התשס"ט ד! משפחה במשפט ג
 של איתור ילדי� נפגעי התעללות והזנחה וחובת הדיווח

  277   

  נית� ללמוד מהתבוננות בתרבות אחרת? מה –סיכו� ז. 
  

נוכל ללמוד על התרבות שלנו, על פי עיקרו�  נראה שמתו, היכרות ע
 תרבות אחרת
כדי לקבל הערכה כלשהי על עצמנו אנו זקוקי
 לאובייקט השוואה, שלפיו  96הגשטלט

 
יונח על רקע שחור. היכרות ע
 כ� כש
 שהלב� לא יכיר את עוצמת לובנו אלא א
נורמות של האחר מחייבת מודעות לערכי
 ולנורמות של עצמנו ומעשירה ע
 ערכי
 ו

את איש המקצוע הלומד לבחו� לעומק את עמדותיו ואת המקור להתנהגויותיו 
המקצועיות והאישיות. זו הדר, לפתח מודעות וביקורת עצמית, צניעות ופתיחות, שה� 
נכסי
 לכל איש מקצוע ולכל אד
. כ, תהיה לנו יותר לגיטימציה לחשו( את הקושי של 

טובת הילד מול טובת המשפחה ולדווח בני תרבות אחרת, להגדיר מהי התעללות, מהי 
 
תרבותיי
 בנושא פגיעות בילדי
 �בי�על התעללות והזנחה. נראה שהעמקה בהיבטי
אישית של אנשי �הבי�ואת התקשורת  ,תגרו
 לנו לשכלל את דרכי הפעולה שלנו בכלל

תכ� שג
 את חוק חובת יוי – לשנות את הפרקטיקות שלה
ותסייע המקצוע בפרט, 
 הדיווח.

  
של  העיקרי� מרמזת על הרעיוה ,"תבנית שלימה" הוא להיפירוש המגשטאלט (בגרמנית: תבנית).    96

 .גירויי
 בצורה של תבניות שלימות שלתפו נטייהאצל בני האד
 קיימת עיקרו� זה שלפיו 


