
פדופיליה - אתר וואלה

הבחינוהוריהשלה.הילדיםבגןפדופילידיעלחודשלפניהותקפהמאשקלון,וחצישלושבתילדהמ',
שניתןככללמדי,מפורטתעדותממנהלהוציאהצליחואותהשחקרוולאחרמהרגילשונהשהתנהגותה

תושבדורות,טלבמעשה,חשודעצרהוזולמשטרהפנוהםהתקיפה.נסיבותעלבגילה,מילדהלצפות
בית.במעצרשםוהוחזקבאילת,שבוצעהדומהעבירהעלדורותנחקרחודשייםלפני.23בןאשקלון

תחזוקהכאישלעבודהוהתקבלומבוססת,ותיקהמשפחהבאשקלון,הוריולביתחזרששוחררלאחר
מ'מתחם.באותוהנמצאיםילדיםגנישנישמפעילהישראל","נצחהקונסרבטיוויתהקהילהבמשרדי

והואדורותעללהצביעהצליחהלאתמונות,באמצעותזיהוילמסדרנלקחההיאמהם.באחדלמדה
שוחרר מחוסר הוכחות.

בהרצליהילדות.20נגדמיןבעבירותשהודהפדופילנגדאישוםכתבהשבועהוגשבאילתלבד.לאמ'
צעצועים.מוכרהיההואיהודהבאורכדורגל.מאמןהחשודהיהבטבריהשיט.מדריךהיההפדופיל
כלשעלמודיםמשטרהחוקריבלבד.האחרוניםהשבועותיבולוזהומונית.נהגהיהמירושליםהפדופיל

פדופיל שהם מצליחים להניח עליו יד, יש עשרות ואולי אפילו מאות פדופילים שלא נתפסים.

שעברקטנותבנותשלושעםצעירזוגמפתח-תקווה,שניםכארבעלפנילאשקלוןעברהמ'שלמשפחתה
"לפתעמשפחה,קרובתמספרתושמחה",עליזהרגילהילדההיא"מ'העבודה.בגללמגוריםלמקום
תמיד,כמותקשרהלאהיאטרופה,היתההשינהבבית.מוזרמאודהתנהגההיאשבועייםבמשךפתאום
חשבוההוריםלשירותים.ללכתמוותפחדופחדהמהמשפחהחיזוקיםחיפשהמפוחדת,נוראהיתה

קשור.שזהחשבוהםאזשנה,בתאחותלהישסנדביץ',ילדתשהיאמשוםקשהתקופהעליהשעוברת
חזקהרגלייםאתוהחזיקהוישבהלשירותים,ללכתצריכההיתההיאשבועותשלושהלפניבשבתואז,

מפחדת.שהיאאמרהוהיאזמן,הרבהכךכלמתאפקתהיאלמהאותהשאלהשלהאמאללכת.וסירבה
מספריםלאמא'אבלאמרה:אמהסוד.שזהאמרהלהגיד,רצתהלאבהתחלההיאממה,שאלהכשאמה

סודות', ואז היא אמרה שיש יד גדולה בשירותים.

עלפתאוםלדברהתחילהוהילדהלך?עשתההיד'מהשאלה:היאואזהאסימון.לאמהנפלרגע"באותו
לגןהלכוהאבא,שלוהגיסוהילדההאמאלמחרתבפיפי.חורלהשעשהליצןבשירותיםשישואמרהליצן
אמרההיאאזבסביבה,אובגןשמסתובבמישהוראתההיאאםאותהשאלוהםהגננת.אתלדובבוניסו

'לא, חביבים שלי, יש לכם טעות, אין פה אף אחד, הילדה בסדר, ואני לא יודעת על מה אתם מדברים'".
הגננתנזכרהמהמשטרה,חוקרתבנוכחותלמחרת,תלונה.והגישולמשטרהיוםבאותופנוההורים
מיוםימיםחמישהכעבורנעצר.האישהאחרונים.בשבועיים-שלושההילדיםגןבאזורשמסתובבבבחור

הגשת התלונה הוזמנה מ' למסדר זיהוי.
למסדרניצביםמצאושלאאמרוכשבאנוזיהוי.למסדראשדודלמשטרתלבואלנו"אמרומ':שלאביהג',
שהיאממנהמצפיםתמונות?זיהוילעשותיכולהוחצישלושבתילדהאיךתמונות.מסדרושיהיהחי

תפעיל שיקול דעת? שתסתכל על כל התמונות קודם ורק בסוף תצביע על הנאשם?
אבלקודם.אופןבאיזשהואיתהשישחקוציפיתיאותה.שיכינוליאמרואבלהגיונילאשזהידעתי"אני
מלפניםעמדהוהיאכיסא,עלהילדהאתהרימוהשולחן,עלהתמונותאתשמוענק,שולחןלקחוהם

אתוגםמדירחוקהיהזהכילראותיכלהלאהיאהאחרונותהשורותשתיאתקדימה.והסתכלה



שתילהנשארואזמדי,רחבהיההשולחןכיראתה,בקושיהיאהצדדיםבשניהחיצוניותהתמונות
תמונות. תמונות שיצאו ממחשב, לא ברורות. הפרקליט שלו סידר את התמונות איך שהוא רצה.

אמרה:החוקרתאזהליצן.לוקוראתשהילדהלהאמרתיהמסדר.לפניהילדהאתהכינה"החוקרת
לאסוכריה,עםעמדההילדהתצביעי'.אלאותו,רואהלאאתואםאותו,רואהאתאםהליצןעל'תצביעי
'למהלחוקרת:אמרתינגמר.הכלשנייהותוךמולהשהיתההראשונההתמונהעלהצביעהכלום,הבינה

היהכבראבלהתמונות?כלאתולראותמסביבןללכתתוכלשהיאהרצפהעלהתמונותאתהורדתלא
מאוחר מדי".

לילדהמדיקשההיההואבו,עמדהלאהיאנכשל.מבחינתנו"המסדרלכיש:מרחבדוברתחיים,מיכל
מסדרלעשותהיתההמטרהלקחים.מפיקיםואנחנוקשה,היההוא12בגיללילדיםגםוחצי.שלושבת

חי אבל זה היה מלווה בהרבה קשיים".

ההפרעה
נורמטיבית,לאמיניתהתנהגותשלפסיכיאטריתהפרעה-פרהפיליהסוגי40מ-אחתהיאפדופיליה

בלטיניתו"פיליה""ילד"זהביוונית"פדו"כולו.בעולםהאחרוןבעשורמשמעותיתעלתהשלהשהשכיחות
יכולהואחיצוניים.אזהרהסימניהפדופילעלאיןלרוב"אהבה".האירוניהלמרבההיאעתיקהוצרפתית

כלנחשפות.אינןרובןמיניות.תקיפותואלפימאותכללבדרךישפדופילכלשלברקורדאחד.כללהיות
המומחים בתחום יודעים שממדי התופעה גדולים בהרבה מהסטטיסטיקה.

במחשבותואינטנסיביפוסקבלתיבאופןשעסוקמיהואהפסיכיאטרי,ההפרעותספרפיעלפדופיל,
ביחסיםפוגעהיומיום,בחייבתפקודולירידהלמצוקהלושגורםדברילדים,עםמיןעלובפנטזיות
בדרךהפדופילבולטים,מיןסימניישילדהאושלילדברגעברציפות.שנהחצילפחותונמשךבין-אישיים

,16מינימוםהתוקףוגיל13מקסימוםהואבספרותהפדופיליהגבולבהם.להתענייןמפסיקכלל
כשההבדל בין התוקף לקורבן הוא מינימום חמש שנים.

שלמשפטיתלפסיכיאטריההחטיבהמנהלבירגר,משהד"ראומרקוגניטיבי",עיוותישהפדופילים"לרוב
"הםלדבריו,הסוהר.בתישירותשלהפסיכיאטריהשירותומנהלבאר-יעקב,חוליםוביתהבריאותמשרד

ישמהםלרביםהילד.אתלהדריךותפקידםכמוהםבמיןומעונייניםמינייםיצוריםהםשילדיםמאמינים
ביןהפרדהלעשותיודעיםהםאבלילדיםישלחלקםהגברית,בזהותביטחוןחוסרזוגי,בקשרבעיות
עםופדופיליםביוםנורמטיביםלהיותכפולים;חייםלנהלשטחי,באופןויכולים,אחרים,ושלשלהםילדים
פדופילישגבולית.ולחלקגבוהה,אינטליגנציהישלחלקעצמם.שלבילדיםפוגעיםחלקםהחשיכה.רדת

אקסקלוסיבי שמקיים יחסי מין עם ילדים בלבד, ויש כזה שמקיים יחסי מין גם עם מבוגרים".

מורכבתשהתופעההיאההנחהפדופילים.מניעמהממוקדבאופןלהסבירמתקשיםהפסיכיאטריםככלל,
ישמהפדופיליםאחדכלושאצלוחברתיותהתנהגותיותנפשיות,מהפרעותכלשהי,ביולוגיתמתסבוכת

אחריםשכן,אומריםהמקצועמאנשיחלקסיגריות?אוסמיםכמוממכרתפדופיליההאםאלה.מכלקצת
עבירותשלרבמספרמבצעיםהםמכורים.כמומתנהגיםהפדופיליםמרביתכך,אוכךשלא.טוענים
זאתולמרותונשניםחוזריםמאסריםיש"לרובםהכלא.שלהאיוםולמרותלהםשנשקפותהסכנותלמרות

סם,שלוקחיםכמוהיי,שלתחושהלהםנותןהעבירהביצועעצם"כיבירגר,אומרנרתעים",אינםהם
באישמתבטאתגמילהתסמונתלמעיןחשופיםהםארוכות,תקופותעבירותלבצעמסוגליםלאוכשהם

שקט, מתח, חרדה, דיכאון, התבנית דומה לתבנית התמכרותית".



הםלמעשיהם.היטבמודעיםהפדופיליםכיבוש.ברשאינובדחףמונעתאינהפדופיליהשני,מצד
רבותפעמיםקורבנותיהם,אתלאתרכדיהספרביתאוהגןעלתצפיותעורכיםאותם,מתכננים

הילדזהיהיהותמידוהביצוע.הפיתוילשלבעובריםמתאפשרכשהדברורקהקורבנות,עםמתיידדים
איסטוודשקלינט(כפילאחריםלספרירוץלאאויתנגדשלאכזהשבחבורה,המופנםהשקט,הדחוי,

ממחיש יפה בסרטו האחרון "מיסטיק ריבר"). פדופיל לעולם לא יתקוף ילד שמבוגר נמצא בסביבתו.

נמצאשלאמשהולאזהאבלחזקים,מאודמינייםדחפיםלוישכיאמנם,עלובהשליטה,יש"לפדופיל
החטיבהמנהלתקלינית,קרימינולוגיתאידיסיס,יעלד"ראומרתנפש",מחלתלמשל,כמובידיו,

שישאחריאבלתובנה,להםאיןהראשוניםבשלבים"אוליהבריאות.במשרדמשפטיתלפסיכיאטריה
שלהראשוניםבשלביםההתמכרות.סוגילכלאנלוגיזהבבעיה.שהםמודעיםהםקורבנות,הרבהלהם

בעיהלושאיןבשליטה,שהואלעצמואומרהואמפסיד,מאשרמרוויחיותרהואשבהםההתמכרות,
יותרזהפדופילאצלעזרה.מבקשהואלמוות,חייםביןשהואמביןכברכשהוארוצה.שהואמתילהפסיק
להפסיק,סיבהשוםלואיןאזנהנה,מאודהואלהיפך,עושה,שהואמהמעשיםסובללאהואכיבעייתי

לתובנהיגיעהואגםאולישניםמאודהרבהאחריקטנה.מאודהיאלהיתפסשלושהסבירותיודעוהוא
לקבלכדימשפטיהליךלקראתהזאתהתובנהאתמקבליםמהםחלקעזרה.צריךושהואבעיהלושיש
קיבלכברכשהואנתפס,שהואברגעבעיה,לוהיתהלאאותו,תפסולאעודכלהמשניים.הרווחיםאת

את המאסר השישי שלו, אחרי מאות קורבנות, הוא אומר שהוא צריך עזרה".

שלהעבודהשהנחתאומרתישראל,במשטרתהחקירותבאגףנוערמדורראש,בן-ברוךסוזיניצבסגן
יצחקקורבנות.בעצמםהיומהפדופילים60%ש-היא-בעולםשנעשומחקריםסמךעל-המשטרה

שפוגעיםהמיןעברייניכל"לאפדופיל.במלהמופרזמשימושמסתייגהילד,לשלוםהמועצהיו"רקדמן,
שפוגעיםמיןעברייניהרבהישמשנה.לאממשזההילדמבחינתאבלבהגדרה,פדופיליםהםבילדים

בילדים כי זה נוח וקל והסיכוי שיתגלה יותר נמוך".

השכיחות
(אילוסטרציה)בשנהתקיפותאלף25מתבצעותכימעריכיםהילדלשלוםבמועצה
התופעהממדיעללהתחייברוצהלאמוסמךגורםאףתעלומה.בגדרהיאבישראלהפדופיליהשכיחות

תקיפותמיליוןחצילפחותעלמדבריםבארה"בהנתוניםהיקפה.אתיודעממשלאמוסמךגורםאףכי
חדשות של פדופילים מדי שנה.

מקרי2,340עלדווח2002"בשנתונשפטים.המשטרהידיעלשנעצריםפדופיליםעלרקידועבישראל
בןאומרתמקרים",2,247עלדווח2003ובשנתלהומחוץהמשפחהבתוךקטיניםנגדמיןעבירות

פדופילים".300ישבכלא,היוםשיושביםהמיןעברייני1,000כל"מסךברוך,
המועצהשלמהנתוניםהמציאות.מןאחוזיםבעשרותקטניםלמשטרהשמגיעיםשהנתוניםאומרקדמן

הגודלשסדרמעריכים"אנחנומינית.מותקפים14גילעדילדים2,500כ-שנהבכלכיעולההילדלשלום
ילדים".25,000ב-שמדוברכלומרעשרה,פיגדולהאמיתי
שקשההסיבהוזאת,11עדחמשבניילדיםנגדמתבצעורובהעריותגילויכוללתפדופיליהשלהגדרה
עריותבגילוימדוברואםמיניתבהםשפוגעיםמודעיםתמידלאקטניםילדיםהתופעה.ממדיאתלאמוד

בתוך המשפחה, הדבר בדרך כלל מכוסה ומוסתר עמוק מאחורי חומות של שתיקה.



קלינית,קרימינולוגיתדוד,בןשרהפרופסוראומרתשלה",ההיקףאתפעםאףנדעשלאתופעה"זאת
שוניםכלאבבתימיןבעבריינישניםבמשךשטיפלהבר-אילן,באוניברסיטתלקרימינולוגיההמחלקהראש

בהםמעורבשהיההאחרוניםהמקריםאסור.כאןשמשהובכלליודעיםלאמהקורבנות"הרבהבארץ.
לאזהלפעמיםרע.משהולושעשויודעלאהילדאזכאב,גורמיםלאהפדופיליםרובשכיחים.אינםכאב,
הרבהלגןוללכתשינייםלצחצחגםלילדים,נעימיםלאדבריםהרבהאזנעים,לאקצתזהואםלו,נעים

מספריםוכשלאמספריםלאולכןהמשמעות,אתמביניםלאהםאבלנעים.לאכמשהונתפשפעמים
מעורבכימתלונניםלאהםאבליודעים,שההוריםפדופיליהשלמקריםמאודהרבהישיודעים.לאאנחנו

אומריםהםתתלוננו,להםאומרתוכשאניליומספריםאלימתקשריםפעמיםהרבהקרוב.מישהובזה
שלא נעים להם. יותר לא נעים להם כלפי המבוגר מאשר כלפי הילד. ילד סולח, או ככה אנחנו חושבים".

כמעטישהיום.350המיןעבריינימספרהיהשניםשבעלפניבשב"סלעבודהתחילבירגרכשפרופ'
זהעלדיבוריםובאינטרנט.במדיה"הצפההמתירנות.היתר,ביןשזאת,חושבבירגרקרה?מה.1,000

ההוריםסוטים.תכניםאצלםמעוררהגבול,אתלעבוראותםמדרבןזההגבול,עלשהיואלהסטופ.נון
ואלכוהול,סמיםבצריכתעלייהחלהקל.לטרףשהופכיםלילדיםזמןלהםאיןבחוץ,עובדיםקרייריסטים,

כמעטשניםחמשלפניבמשטרה.ולתלונותיתרלחשיפתשגורמתבמודעותעלייהוגםעכבותשמסירה
לא דיברו על זה".

"זההזמן:כלעולההפדופיליותהתקיפותששכיחותמאשרתהיימוביץ-חמודותמיכלהילדיםחוקרתגם
עלתההמודעותוגםבילדיםפגיעהיותריששבאמתהןהסיבותנורא.משהוזהתהודה.ומקבלעולה

מקצועאנשידיווח,חובתשלהחוקחוקקמאזהילדים.בקרבוגםהציבורבקרבגםהחשיפה,ואיתה
מפחדים לא לדווח כי זה חושף אותם לתביעות".

לילדיםשאחראיםהגורמיםכלעלהיוםחלהואהשנים.במשךוהורחב1989ב-נחקקדיווחחובתחוק
מאירופההועתק"החוק.18גילמעלשמרטפיםואפילומדריכיםגננות,מורים,אפוטרופוסים,הורים,כמו

עלחלהמינית,כוללפיזית,אורגשיתלהתעללותנחשףילדשאם"ואומרבן-ברוך,אומרתומאמריקה",
משפחה,בניכוללמקצוע,לאנשימאסרשנתחציהיאהסנקציהלמשטרה.דיווחחובתאותוהסובבים

שיודעים שילד הוא קורבן ולא מדווחים, ושלושה חודשי מאסר לכל אזרח אחר".

החקירה
התקבלמיןבעבירותשנחשדשאדםהיאבאשקלוןהתקיפהבפרשתהראשונההמקוממתהעובדה
גדסי,איתןניצבסגןמעשהלאחראמרהאיש",שלעברולגבימברריםהיו"אילוילדים.בסביבתלעבודה

מפקד תחנת אשקלון, "הם היו מונעים ממנו להגיע לילדים".
הגןידיעלישירבאופןהועסקלאבינתיים,ששוחררבמעשה,שהחשודמאחרגבוליבאשקלוןהמקרה

אומרתלאשקלון",הגיעלאמאילתהזהשהסיפורלהאמיןלי"קשההפעילות.בשעותשםהיהרקאלא
אם לילד בן חמש בגן, "לא ייתכן שבקהילה לא ידעו שהוא חשוד כפדופיל".

דרישתפיעללמעביד,להמציאילדיםעםבמגעשבאעובדכלהמחייבחוקבישראליש2003מיולי
מיושם",אינואךקיים,"החוקמין.עבירותבגיןפלילירישוםבתיקושאיןמהמשטרהאישורהמעביד,

אואומר?זהמההאלה.האישוריםאתלבקשבאיםמאוד"מעטברוך,בןסוזיניצבסגןאומרת
עובדיםעלרקחלהחוקכיותיקים,עובדיםידיעלנעשיםהאלהשהדבריםאומבקשים,לאשהמעסיקים

חדשים".
אתגםשכללהתקופהלתוקף,החוקכניסתלאחרחודשייםבמשטרההנתוניםאתבדקקדמןיצחקד"ר
בלבדבקשות12התקבלוישראלשבמשטרתלוהתבררלתדהמתוחינוך.במסגרותבספטמבר,1ה-

ילדים,בסביבתעבודהמקומותמחפשיםכאלהשאנשיםיודעים"אנחנועובדים.פרטילבירורממעסיקים



שחייה,בריכותספורט,אגודותהסעה,"חברותקדמן,אומרעליהם",חלשהחוקאנשיםאלפיעשרותויש
ויכוחהתפתחקיומו.עליודעיםלאבכללעליהםחלשהחוקמאלהשחלקלחלוטיןוברורנוער,תנועות

אמרמשרדכלויידועו.החוקהפצתעלאחראיממשלתימשרדאיזההילד,לזכויותהכנסתבוועדתמביש
אחריבדבר.הנוגעיםלכלאותםולשלוחמכתביםלכתובהתחלנואנחנובסוףהם'.זהאנחנו,לא'זה

אתמשיגיםאיפהושאלהלילדיםפנימייהמנהלתאליהתקשרהואזברדיו,אותיראיינואשקלוןפרשת
הטפסים".

,14גילעדבילדיםמיניתפגיעהשלבמקריםלחקירה.קשורמ'שלתקיפתהבפרשתנוסףמחדל
שלילדיםחוקרילתמונהנכנסיםבמשטרה,התלונההגשתאחרישוטרים.ידיעלנעשותלאהחקירות

עבירותבתחוםמיוחדתהכשרהבעליסוציאליםעובדיםהםילדים.לחקורהזכותלהםרקהרווחה.משרד
ילדים.חוקרי50בישראללילדים.וגישהמין

מיכלהילדיםחוקרתאומרתדעתנו",לשיקולנתונהלהעיד,לילדלאפשראם"ההחלטה
להעידלנומאפשרהחוקבחקירה,לעמודיכוללאשהילדנחשובשאנחנו"במקריםהיימוביץ-חמודות.

ישכפגיעה.חקירהחווהילדכללאאבלהפגיעה.אתהאפשרככללמזערכדיהמשפט,בביתבמקומם
תיאוריותישהפגיעה.בזמןכמואוניםחסרימרגישיםלאכברהםאותם,מרגיעהשחקירהילדים

טיפוליות שטוענות כי תחילתה של ההתמודדות עם טראומה, היא החשיפה".
לונותןהפדופילאםתלוי."זהדוד:בןשרהפרופ'משהו?לזכורבכלליכולוחצישלושבגילילדהאם

זהאםאבליזכור.לאהואאזלו,שנעיםלהיותויכולמקומות,מינילכלולוקחוחוםואהבהלב,תשומת
הרבהאחרירקאלאככה,זהאתמפרשלאהוארגעשבאותולהיותיכוליזכור.הואאזנעים,לאמשהו
אותםכששאלוואזשלא,אמרובילדותם,קורבנותהיואםשנשאלומיןעברייניבו.שפגעומביןהואשנים
בגאווהזהעלוסיפרומבוגרת,אשהעם,12-11שבגילאמרוהםשלהםהראשוןהמיניהניסיוןהיהמתי

רבה. ילדים שכן זוכרים, זה אחר כך צרות צרורות. חלק מהקורבנות הופכים לעברייני מין בעצמם".

הטיפול בקורבן
קשה לאבחן את הילדים שנוצלו מינית (אילוסטרציה)

להיותיכולותמיניתלתקיפהלקורבנות.המדינהשליחסההואפדופיליהעםבהתמודדותהבאהמחדל
אומרתהחשוד",עםהיכרותהיתהלאאוהיתהואםהפגיעהבחומרתתלוי"זהילד.עלשונותהשפעות

ביןההפרדהאתלעשותיכולהואככהלהתמודד.קליותרלילדיהיהזראדםבן"עםהיימוביץ-חמודות.
מיידיותתגובותישהילד.אצלראשונימאודמשהומערערזההמשפחהבתוךקורהכשזהלרע.טובאדם
התנהגויותמהן,התנערוכברשהםלהתנהגויותרגרסיההחוצה,לצאתפחדבלילה,להירדםקושיכמו

מיניות שלא מותאמות לגיל.
זאתמינם.איבראתומוצץבגןילדיםשמפשיטחמשבןילדעלמגננתדיווחקיבלנואחדיום"למשל,

בופוגעהמשפחהמבנימישהוכיחשדהיהמקרהבאותואדומה.נורהשמדליקהמחשידההתנהגות
רובכימינית.פגיעהעלשמעידיםילדיםאצלסימפטומיםלאפייןקשהמאודעקרוניבאופןמינית.

פגיעהכשישלהרטיבחוזריםרביםילדיםהרטבה.למשלאחרות.תופעותגםלאפייןיכוליםהסימפטומים
פגיעהלאפייןשיכוליםהיחידיםהסימפטומיםאחדמינית.פגיעהעברשמרטיבילדכללאאבלמינית,
חשופיםצורהבאיזושהיהיושהםאומרזהלגיל.מותאמתשלאילדיםשלמיניתהתנהגותהואמינית,

למיניות".
משהיאיותרבמערב.המקובליםהסטנדרטיםאחרימפגרתהמדינהילדים,עללהגןשבבואהאומרקדמן

כשילדהשערורייה."הואקדמן,אומרמינית",שנפגעובילדים"הטיפולמאחריותה.מתנערתהיאמפגרת,



תרופותלהנותניםגבס,להשמיםמיון,לחדראותהלוקחיםשאלה,בכללאיןרגלושוברתנופלת
אומריםהרווחהשירותיממנה.מתנעריםכולםהנשמה,להנשברהכשילדהאבלופיזיותרפיה.ובדיקות

משרדשלהנפשלבריאותהתחנותבמסגרתמשהונותניםהבריאותשירותישלהם,המומחיותלאשזה
הבריאות. אבל הם לא נמצאים בכל מקום בארץ, ויש שם תורי המתנה שהופכים את העניין לצחוק.

ונורא.איוםבמצבהיתהוהיאהילדיםבגןמיניתבהפגעשהמאבטחילדהשלהוריםאלינושפנוזוכר"אני
חודשים.שמונהשלהואההמתנהשתורתחנהבאותהנאמרשלהוריםאחריהתחנה,למנהלפניתי

המתנהתורלנוישחרוםבמקרהכיחרום?מקרהשזהלנואמרולא'למהלי:אמרוהואצעקותעשיתי
כשישמעויוותרובקלותלהם,שאיןהוריםהפרטי.לשוקהולכיםלהםשישהוריםחודשים'.שלושהשל

בהרחבתיתבטאזהמהילדיםחלקאצלהחיים.לכלצלקותעםרביםילדיםיישארווכךבתשלוםשמדובר
מעגל הפוגעים העתידיים, כי ילד שנפגע ולא טופל עלול להפוך לתוקף".

בשנה,1,000(כ-14גילעדילדיםשלהקשיםהמקריםלכלטיפולשלהשנתיתהעלותאתחישבקדמן
להערכתו), שזקוקים לטיפול, והגיע לשישה מיליון שקלים.

שהותקפונוערובניילדיםעםלעבודהתוכניותבפיתוחשמתמחהמיוחדתיחידהקיימתהחינוךבמשרד
בראשחינוכיים.ופסיכולוגיםשלוש-ארבע,לגילאיגננותיועצים,מקצוע,אנשימכשירההתוכניתמינית.

היחידה עומדת היועצת החינוכית שוש צימרמן.
איך מגלים ילד שהותקף?

ילדיםישלפעמיםספציפיים.לאהםולפעמיםהבעיהאתמאתריםשלפעמיםסימנים"ישצימרמן:
באיבריגירוימזהותגננותפעמיםהרבהוהתנהגותיים.פיזייםסימניםישצעירבגילכרגיל.שמתנהגים

זהקטניםילדיםאצלפיפי.עושהכשהואלושכואבאמרהזמןשכלילדאיתרהמזמןלאגננתהמין.
התנהגותלהיותיכולהומתבגריםמתבגרותאצללגיל.מתאימותשלאחריגות,בהתנהגויותמתאפיין

בעיהלהאיןמינית,ופגיעההתעללותעברהשכברמיכאילוחוזרת.קורבנותזאתמתירנית.מאודמינית
להקרהשזהכמישלה,העצמיתבתפישהתלוייותרזהושוב.שובהזאתבסיטואציהעצמהאתלמצוא
באוזהזולהשלהעצמיתהתפישהאתלהמאשרזהואזעצמה,עלזהאתשהביאהרעהשהיאבגלל

לידי ביטוי בהתנהגות מרדנית במכוון".

הענישה
לבדעונשאבלכבדים,שהעונשיםאומריםהשופטיםמדי.קליםלפדופיליםשהעונשיםאומרתהמשטרה

עצםמהעולם,נתונים"לפיבירגר:ד"רהפדופיל?אתמרתיעיםמאסרעונשיהאםלשיקום.מוביללא
שנים".חמשתוךולפשועלחזורלא50%לכ-גורםהמאסר

לא לפשוע, או להשתדל לא להיתפס?
שנים,חמשתוךחוזריםשלאלאלהלהבא.מתוחכמיםיותרלהיותגורםזהמאמין,אנימהם,"לחלק

מהסביבה.מסוכניםאנשיםלבודדגםזההמאסרשלהמטרהמשהו.מזהשהפיקוקרדיטלתתצריך
אלה שיקולים של מערכת המשפט. חוץ מזה הוא יכול להיכנס בבית הכלא לתוכנית טיפול לעברייני מין".

יכול או חייב?
"לא חייב, זה תלוי בהסכמתו".

"לפניבהיקפה.עצומהתופעההואמיןעברייניבקרבהפשע)על(חזרהשהרצידיוויזםטועןקדמןיצחק
נפרדים,מקריםבשני,14בנינעריםבשנינהיגהכדיתוךשפגעבירושליםמוניתנהגנתפסוחצישנה

עלהראשונה,בפעםולאשם,שישבאחרימהכלאשוחררהואלכןקודםשחודשהתבררנעצרוכשהוא
כמולפהחוזריםמין'עברייניהכלא,ממנהליאחדפעםליאמרמקרה.אחרימקרהזהוכךמין.עבירות



נוספיםילדיםוכמהזמןכמהאחרישלשאלהרקשזאתעוזביםשהםשאחרייודעאנימסתובבת.בדלת
הם שוב יחזרו'".

שדנורביםבהרכביםשנהלפנילפרישתועדישבבירושליםהמחוזיהמשפטמביתקראעזראהשופט
שמתעלליםהחוליםאתרקלא"וכוללקרא,אומררחב",הוא"הנושאחולים.אותםמכנההואבפדופילים.

עלאשמור'אנילעצמךאומרתאתאזברחובילדתופסחולהבמשפחה.עריותגילויגםאלאבילדים,
ואיןמאויםהואבמשפחהיתלונן.הילדזרלגביישע.חסרהילדהמשפחהבתוךאבלמהחוץ'.שליהילד

פוגעעליולהגןשצריךזהדווקאכייותר,גדולההענישההמשפחהבתוךפשעיםעללכןלפנות.למילו
בו".
ושמשמאסר,שנות20ל-עריות,גילויעלילדים,לחמישהאבפדופיל,שדן2001מ-דיןבגזרנזכרקרא

להוסיףבליבענישה?החמרהרקלהיותצריכה"האםשנים.לתשעבילדיםמיניתשהתעללכנסתבבית
מסוימים.ענייניםיגדעשאפילורפואימטיפולנרתעלאאניהרתעה.שוםתהיהלאטיפול,תוכניותלזה
שבהסדריםלהיותיכולאזעוזר,לאדברששוםמקריםישזאת.לעשותוצריךראויזהדרוש,הדבראם

חוקיים מסוימים צריך לאפשר זאת".
יש עלייה בתופעה?

נתקלתימשפחה.קרוביאפילולחשוףמוכניםילדיםיותרהמקרים.אתלחשוףיותרגדולהנכונות"יש
היוםהדיןפסקיאמת.שדיברהלהשיאמינוהעיקרלה,שעשומהאיכפתפחותלילדהשבהםבמקרים
שלמקריםאמת.דובריהםהמקריםשלהגדולברובכילילדים,מאמיניםשאנחנוהעובדהאתמבליטים

בדיות הם בודדים".
מיניתבתקיפההואשםחרדיברק.בבנימזעזעתפרשהנחשפה1997ב-מחמירים.השופטיםכללא

הילדיםתקף.שאותםנוספיםילדיםעלהפדופילסיפרמשפטובמהלךילדים.בחמישהשנים,שנמשכה
עדותםכיהתרשמהאביבבתלהמחוזיהמשפטמביתכוחןחיותהוהשופטתבמשפט,בעצמםהעידו
ולמרותנפשוגועלסלידהמעוררתהפרשהכיהשופטתאמרההדיןגזרבהקראתושקולה.אמינההיתה
בלבד.מאסרחודשי30ל-הנאשםאתשלחהזאת

כפיהמעשה,חומרתפיעלאלאהמסוכנותמידתפיעלנקבעיםלאהעונשאוהמאסרתקופת"בארץ
"כולםדוד.בןאומרתקשר",איןהאדם,שלהמסוכנותלביןזהביןכאשרהשופטים,ידיעלנתפסתשהיא
לאהואואםיוצא,כשהואכיהשוםכקליפתשווההעונשחומרתכאשריותר,חמורעונששיהיהרוצים
אמיתיתתנאיעלתקופתאצלנושאיןחבלתסכולים.מגביררקהכלאלתקוף.חוזרמידהואטיפול,עבר
צריךחמורותעבירותמספרעבראדםאםאזרחי.מאסרואיןעבריינים,אחרימעקבשזהבעולם,כמו

שהאנשיםכדיהכנסהמסהמוןמשלמיםאנחנוכיחבל,לכלא.לאסגור,טיפולילמוסדאותולהכניס
האלה יישבו בכלא אבל אין בכך כל תועלת".

הטיפול בפדופיל
-דקהפפטילבאמצעותבפדופיליםחדשניטיפולבישראלהבריאותלמערכתנכנסהאחרונותבשנים
לטיפולבהמשתמשיםלאפס.הטסטסטרוןרמתאתשמורידטריפטורליןבשםחומרשמכילהזריקה
היצראתמדכאת"הזריקהבירגר:הריון.למניעתמסוימותובגלולותמבחנה,בהפרייתהערמונית,בסרטן
לטפלהשב"סשלאישורלאחרונהקיבלנואחרות.מלתרופותלוואיתופעותפחותיחסיתלהוישהמיני,

בחמישה אנשים. גם זה נעשה מרצון ובהסכמה".
ויצטום,אליעזרופרופסורבירושליםמהדסהאנדוקרינולוגוכסלר,אריאלפרופסורהורים.שנילזריקה

שנים",מעשריותרלפניהיתה"ההתחלהגוריון.בןבאוניברסיטתהבריאותלמדעימהפקולטהפסיכיאטר
שהיוושהתרופותפדופיליםפציינטיםהרבהלושישליסיפרויצטום,אלישלי,"החברוכסלר,אומר



בתורתעוסקאנירעיון.איזהליישאםאותיושאלקשות,לוואיתופעותועםיעילותלאבשימוש
חומרמפיקהמוחדקהפפטיל.הזה,בחומרלהשתמשבדעתיועלהחושביםועשיתיוהבלוטותההורמונים

gnrhאצלהשחלההיתרביןבגוף.בלוטותשלסדרהעלשמפקחתהמוחיתרתבלוטתלהפעלתשגורם
שלתמידיתהפרשהיששאםידועהזרע.עלשאחראיהגבר,אצלוהאשךהביציותעלשאחראיתהאשה
ההורמונליתהמערכתשעותכמהתוךהפוכה.תוצאהמתקבלתמלאכותי,באופןנניחהזה,החומר

התרופה,אתלולתתמפסיקכשאניסינתטי.באופןgnrhלייצרלרעיוןהגיעוככהזמני.באופןמשותקת
הכל חוזר למקום".

זה מה שנקרא סירוס כימי?
המחשבותאתמשתקהמין,מערכתלדיכויגורםשזהאומריםאנחנוכימי.סירוסלזהלקרואטעות"זאת

על מין ואת היכולת המינית".
חברתבישראל,היבואןבאמצעותודנמרקמשבדיהפרינגהתרופותלחברת'93ב-פנווויצטוםוכסלר

מוועדתאישורקיבלוהםבמקבילאיש.30ב-קליניניסוילבצעומימוןאישורלהםנתנהוהחברהלפידות,
הזריקהשלהחדשהשימושעלמאמרהתפרסם1998ב-רפואיים.ניסוייםאישורעלשאחראיתהלסינקי,

רבותבמדינותהעולם.בכלמהפכההתחילהוכסלר,אומרומאז,מדיסין,אוףג'ורנלמדיקלאינגלנדבניו
התרופהוחצישנהלפניהחדשה.ההתוויהאתלתרופהוהוסיפומישראלהחוקריםבעקבותהלכוהיום

קיבלה אישור משרד הבריאות להוספת ההתוויה גם בישראל.
לפדופילים.פרטההתוויות,לכלהבריאות,בסלכלולההיא,1978מ-בישראלבשוקנמצאתדקהפפטיל

עולההתרופההבריאותלמשרדשקלים.800תמורתפרטייםמרקחתבבתיאותהלרכושרשאיםהם
שקלים.260
סללהרחבת"הוועדהשטיינברג:רוביהדובר,באמצעותנמסרהבריאותממשרדבסל?לאהתרופהלמה

שלאלנכוןמצאהלתמרן,נאלצתהיאעמווהקדימויותהעדיפויותובסדרהקייםבתקצובהבריאות,
להכניס את הדקהפפטיל לסל הבריאות להתוויה של דיכוי היצר המיני".

יצחקד"רהבריאות,משרדלמנכ"לממשנהלהםשנמסרונתוניםפיעלחישוב,עשוהילדלשלוםבמועצה
מזריקהאחותהכולל,הטיפולעלותשקלים,3,120היאלשנהלמטופלהדקהפפטילעלותכיברלוביץ,

מהשב"ס,שנמסרכפיבכלא,אסירהחזקתעלותבשנה.שקלים12,876ל-תגיעפסיכיאטריוטיפול
לשנה.שקלים98,550

עלמדווחיםוהםפדופילים65בכ-וויצטוםרסלרטיפלוהיוםעדלחודש.אחתמזריקיםהזריקהאת
אחדמטופל"היהויצטום,אומרבחזרה'",החייםאתלנו'החזרתםלנוכותבים"מטופליםהצלחה.
אשתואתהכניסהואחודשים,לשלושההטיפולאתהפסקנואזילד,עודרצהלחייוהרביעישבעשור

עובדת,שהתרופהרואיםזריקותשתיים-שלוששאחרימטופליםישהטיפול.אתהמשכנוכךואחרלהריון
ולכןמחלהשזאתסבוראניהמיני.היצרהנאותעללוותררוציםלאהםכיהטיפולאתמפסיקיםהםאז

ויודעשלולבעיהמודעהפוניםשלהגדולהרובהבריאות.בסלשתהיהוחשובבתרופה,בהלטפלהגיוני
יותרכאןשישחושבאניהתמכרותית.תופעהשזוחושבלאאניבזה.להילחםומשתדלטובלאדברשזה
ביצרשנלחמיםכאלהישגדול.בסבללפעמיםכרוךשזהלצייןצריךאבלנשלט,ובלתיחזקלדחףביטוי

תוצאותלפיעצמי'.אתמחזיקלאאנימעטעודכילילעזורחייב'אתהואומריםאליובאיםיוםכל
לאאבלשוחד,פיתוי,במניפולציות,משתמשיםהםאנסים,ולאאלימיםאינםהפדופיליםרובהמחקרים,

לאהילדיםכילילדים,חמוריםנזקיםגורםזהגםאבלנוגעים,מלטפים,כללבדרךלחדירה.מגיעים
מבינים מה עושים להם, ויש לכך תוצאות ארוכות טווח קשות".

אילו תופעות לוואי יש לזריקה?



להשמנה,נטייההמעבר,בגילנשיםאצלכמוחוםגליהגברא.כוחאתמאבדיםהםהזמן"במשךוכסלר:
לנשים.כמופוסלן,נותניםצריךואםהעצם,צפיפותבדיקתעושיםעוקבים,אנחנומהעצם.סידןבריחת
יכוליםהםפדופיליות,נטיותרקישאםכאלה.לנוישהחיים.לכלטיפולצריכיםלעתיםכאלהאנשים

לקבל את זה באופן מצומצם ואחר כך לצאת מזה. הפדופיל הקלאסי צריך טיפול להרבה שנים".
למה?

אישכמוזהבעולם.אחרדברמכלחזקהואהמיניהדחףמין.לעשותלאאדםהבןאתלשכנעאפשר"אי
שמן שרוצה לעשות דיאטה ולא מסוגל".
כלומר, בעצם אין להם תקווה להירפא?

לכלתרופתיטיפולצריכיםאלהאנשיםלרובעזרו.לאעברו,שאנשיםפסיכיאטרייםשטיפוליםהוכחה"יש
טיפולשיקבלוומציעיםממשהמיניהדחףאתשמורידתרופתימשולבטיפולנותניםאנחנוהחיים.

אחד.באףפוגעותשלאמהנורמהסטיותישהכל.מדרבןמיןכימין,בענייןלהתנהגאיךפסיכיאטרי,
ברגע שיש פגיעה בילדים, זה פשע".

למי הזריקה לא מתאימה?
שלקבוצותשלושעלמדבראנינפשי.בטיפולללוותצריךבזריקההטיפולאתכילציין"חשובויצטום:

הפרעותעםופדופיליםנוספתפסיכיאטריתמחלהעםפדופיליםפדופילים,רקשהםכאלהפדופילים:
טיפוללקבלמתאימותוהשנייההראשונההקבוצהפסיכוטיות.הפרעותכללבדרךחמורות,אישות

הקבוצהועלהמטופלים,שלהפעולהלשיתוףזקוקיםשאנחנומכיווןלא,שלישיתקבוצהבזריקה.
לטפלאפשריהיההטיפול,חובתאתשתסדירחוקיתמסגרתתהיהאםלסמוך.מאודקשההשלישית

במספר רב יותר של פדופילים".
תופעותלהםישאבלהבריאות.בסלנמצאיםוהםואנדרקור,פרוורהכדורים,בשוקקיימיםלזריקהבנוסף

לו.

החקיקה
הכנסת. החקיקה מתעכבת והילדים סובלים (צילום ארכיון: בוצ'צ'ו)

אתמרצהלכלא,נכנספדופילמתאימה.לאחקיקהבפדופיליה:בטיפולמחדלעודעלמצביעהדודבן
ישהכלאבבתינתפס.שהואהבאהלפעםעדבמעשיומתענייןלאבמדינהאישלחופשי.ויוצאעונשו

תוכניות שיקום טיפוליות שאי אפשר לחייב את הפדופילים להשתתף בהן.
שלמיניניצולעלבינלאומילקונגרסקרפ,יהודיתלממשלה,המשפטיליועץהמשנהנסעה1996בקיץ

ביןועדהשלהקמתההמשפטיםבמשרדיזמההיאלארץחזרהכשהיאבשטוקהולם.שהתקייםקטינים
וביקשהבישראלמיןעבריינותתופעתממדילבחינתוולונטריים,ארגוניםנציגיבהשתתפותמשרדית

ידיעלמפורטמזכרנכתב1998ב-וטיפול.מניעהחינוך,אכיפה,תחיקה,ברמתהתערבותדרכילהציע
המועצה לשלום הילד. ח"כ תמר גוז'נסקי העלתה הצעת חוק פרטית שעברה בקריאה טרומית.

הצעתאתלהפוךהממשלהביקשהגםואזרציפותדיןהחוקהצעתעלהוחלהבחירות,לאחר,1999ב-
הצעתקרה.לאדברשמאזאלאראשונה,בקריאהבכנסתעברהההצעהלממשלתית.הפרטיתהחוק
-התשס"בהציבור)על(הגנהמיןעברייניחוק"הצעתקרויההיאהמשפטים.במשרדתקועההחוק

אוהכלאכתליבין(טיפוליות)מניעתיותבתוכניותלהשתתףיחויבשיורשע,מיןעברייןכלפיהועל"2002
בקהילה, כולל קבלת טיפול תרופתי, בתנאי שרופא מומחה יקבע שהוא מתאים לטיפול.

מבחןקציןבפנילהתייצביחויבהואבקהילה.בפיקוחהמיןעברייןיימצאממאסרשישוחרראחריגם
העברייןשלהתנהגותועלייפקחמיוחדגוףמגוריו.מקוםשינויעלגםכמוומעשיו,חייועלולדווח



הפיקוחחומרתומההעבריין,שלהמסוכנותמידתמהיקבעולכךשיוכשרומקצועבעליהפיקוח.בתקופת
והמעקב הנדרשת.

ובקרהפיקוחמעקב,שמסדירהחקיקהשוםאיןשבההיחידההמערביתהארץהיא"ישראלקדמן:אומר
שעברבקיץארכה.עודמבקשהואחודשייםכלהכנסת.עםמשחקהמשפטיםמשרדמין.עברייניאחרי

הצעתמונחתתהיההכנסתשלהחורףמושבשלהראשוןשביוםחוקהלוועדתחגיגיתהבטחהניתנה
איתן,למיכאלכותבאנישבועכלכלום.קרהלאמאזקדימה.זהאתיריצוואזהוועדהשולחןעלהחוק

היאהתוצאהחודשים.שלושהלעודארכהביקשוהמשפטיםשמשרדליענוחודשלפניהוועדה.יו"ר
והואשבועייםאושבועעובריםולאלב,וטובשמחעונשואתלרצותגומרמועד,להיותיכולמין,שעבריין

ילדיםמאות1999שמאזישראל,ממשלתהיאמהעבריין,פחותלאבזה,שאשםומיבילדים.ופוגעחוזר
נפגעו על לא עוול בכפם רק בגלל שהצעת החוק הזאת לא מקודמת".

לפניעיניים.בשבעמיןעברייניאחריעוקביםשםההולנדית.הדוגמהעלמדבריםכולםהחוק?יועילמה
מוסדותמינילכלנשלחיםהםמסוכנותםמידתפיועלאבחוןעובריםהםמהכלאמשתחרריםשהם

מבחןוקציןאלקטרוני,אזיקעםמסתובביםמסוכניםהפחותסגור.להוסטלביותרהמסוכניםטיפוליים.
שינויעלדיווחחובתמשטרה,בתחנתיומיתהתייצבותחובתישנמצא.הפדופילאיפהנתוןרגעבכליודע

כתובת ועוד.
קייםבארה"בוהשגחה.פיקוחתחתנמצאיםהפדופיליםהמערביותהמדינותברוב-בהולנדרקלאאבל
נטיותיובדבראזהרהדףדירתםדלתעללהדביקפדופיליםמחייביםשםויידוע.מרשםחובתשנקראחוק

בכלהתנגדו.הרובאבלהחוקגיבושמשלביבאחדעלההזההרעיוןאצלנוהבית.בעלשלהמיניות
מקרה, ברוב המדינות, פדופילים אינם חוזרים מהכלא ישר הביתה.

לדפוקיוכלשמישהוחשובחייהם.כלוהשגחהבפיקוחלהיותשצריכיםמסוכניםפדופיליםשלקבוצה"יש
ואםמסודרתעבודהלהםישאםפדופילים,שלאינטרנטבאתרימשתמשיםהםאםולבדוקבדלתאצלם

החלון שלהם לא צופה במקרה על גן הילדים השכונתי", אומרת אידיסיס.
רחלאצלם.תקועשהחוקלזהמודעיםהמשפטיםבמשרדהקרוב.בזמןיהיהולאחוקאיןלהיוםנכון

בעריכתעסוקהבדיוקהיתההחוק,הצעתשבאחריותהלחקיקהיעוץבמחלקתפרקליטהגרשוני,
בינתייםתקציב.לזהאיןבמילאכיהזמןעלשחבללההודיעוהאוצרכשממשרדהאחרונים,התיקונים

באמצעיםשגםלאוצרויוכיחהפדופילים,אוכלוסייתלצורכימענהשיתןמשלופיילוטבנההרווחהמשרד
מדוללים אפשר אם רוצים.

*כתבתה של אביבה לורי שפורסם באתר וואלה.


