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 חשד לפגיעה מינית במטופלות ע"י פסיכולוג מטפל  -גילוי דעת

פרשה של חשד כבד להתעללות רגשית  2חשפה אילנה דיין בחדשות ערוץ  01.2.02-ב

 ומינית של פרופסור לפסיכולוגיה קלינית במטופלות שלו. 

בישראל, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל )הפ"י( מוטרדת כארגון היציג של הפסיכולוגים 

מהטענות הקשות שהועלו בתחקיר וקוראת לגופים הנוגעים בדבר לקיים חקירה מעמיקה 

 וממצה על מנת לחשוף את האמת שמאחורי הסיפור.

המעשים שתוארו בתחקיר "עובדה", נוסף על היותם פליליים, מהווים עבירה על קוד 

  ל הפסיכולוגים בישראל.האתיקה המקצועית ש

הפ"י מקפידה לשמור על טוהר המידות של חבריה וחברותיה הפסיכולוגיות והפסיכולוגים. 

קיימים הליכים ארגוניים, אשר מטרתם להבהיר נושאים אלו ודרכים לנקיטת אמצעים 

. במקרה של תלונות על פגיעה מינית ע"י מטפל או מטפלת, מבררת ועדת התלונות למניעתם

שרד הבריאות את המקרה ומחליטה אם להביאו לפני ועדת המשמעת, שלה יש את של מ

 היכולת להשעות את הרישיון של הפוגע/ת להמשיך ולעסוק בפסיכולוגיה.

של הפסיכולוג  חשדות כבדים לגבי התנהלותו לפני כשלוש שנים הגיע מידע המעורר

יאות ובאקדמיה. עם זאת, לפסיכולוגיות ופסיכולוגים בכירים בהפ"י, במשרד הבר האמור

בנוסף  המטופלות שנפגעו לכאורה מידי הפסיכולוג, נמנעו מהגשת תלונות רשמיות כנגדו.

לחששות כלליים מהגשת תלונה, המאפיינים מקרים של פגיעה מינית מתמשכת, נשים אלה 

טענו כי הן חוששות שזהותן תיחשף בפני הפסיכולוג והוא יממש את איומיו לפגוע 

ות זאת ועקב הבנה שמדובר בעדויות מתכנסות בעלות אופי חמור ביותר, הוחלט למר בהן.

בצעד חריג שהפ"י תדווח על החשדות למשטרה בשם המתלוננות ומבלי לחשוף את פרטיהן. 

 .הדיווח נרשם במשטרה והובהר כי ישמש כעדות בהתדיינות בתלונות שיוגשו בבוא העת

למיטב ידיעתנו, חקירת המשטרה נתקלה בקשיים מאחר שהנפגעות לכאורה לא הגישו 

מצב שבוודאי מחשש שזהותן תיחשף בפניו,  באותה העת תלונות רשמיות כנגד הפוגע, 

 מוכר מפרשיות דומות שנחשפו לאורך השנים האחרונות במקרים בעלי פרופיל ציבורי גבוה.

מקצוע אשר פעלו ללא לאות לחשיפתו של הסיפור הפ״י גאה במספר רב של אנשי ונשות 

 והוצאתו לאור ומצפה מאנשי ונשות מקצוע לפעול באופן דומה גם בעתיד.



ועדת האתיקה של הפ״י מבקשת ליידע את הציבור הרחב כי היא מהווה כתובת אפשרית 

ליה לכל מטופל ומטופלת אשר חשים שנפגעו באופן לא ראוי במהלך טיפול פסיכולוגי לפנות א

 ולהסתייע בה.

הפ"י מחויבת להמשיך לפעול למען האתיקה המקצועית של הפסיכולוגיות והפסיכולוגים 

 הפועלות ופועלים בישראל תוך הגנה על המתלוננים והמתלוננות וחתירה לחשיפת האמת.

 

 ד"ר מאיר נעמן, יו"ר

 פרץ, ועד מרכזי           -גב' רות ברנשטיין

 בישראלבשם הסתדרות הפסיכולוגים 


