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נספח 5ב‘ - הסימנים הגופניים

סיכום הסימנים הגופניים היכולים להצביע על התעללות 
באנשים עם מוגבלות 

הזנחההתעללות מיניתהתעללות גופנית

פצעי שפשוף

נשיכות

חבורות ושטפי דם בלתי-מוסברים

כוויות וסימני צריבה

תרדמת

פגיעות שיניים

נקע

פגיעות אוזניים ועיניים

שברים

חתכים

סימני קשירה

סימני הלקאה

פגיעות בטן בלתי-מוסברות

סימני חפצים

סימני נפילות

טראומה או פגיעה בחזה, בישבן, 

בבטן התחתונה, בירכיים ובאזורים 

המיניים

רעב מתמיד

הזנה לקויה

היגיינה ירודה

ביגוד בלתי הולם 

עייפות מתמדת

התייבשות

הידרדרות במצב הגופני

בעיות רפואיות שאינן מטופלות

     

כאב, גירוד באיברי המין או בגרון, קושי 

ללכת לשירותים או לבלוע
מחלות מין

סימנים של פגיעה גופנית 
בגדים חסרים, קרועים, מוכתמים

היריון "לא מוסבר"
דימום וגינאלי או רקטאלי

הדמעה מהעיניים, מהאף, מהפה
הישנות תלונות על מחלה ללא בסיס 

סומאטי או אורגאני נראה לעין
הליכה בצורה משונה או קשיי הליכה 

או כאב בזמן ישיבה

ריח לא רגיל או חזק

הידרדרות גופנית מהירה

הערה: רוב הסימנים להתעללות רגשית ופסיכולוגית הם התנהגותיים/רגשיים ולא גופניים, והם מובאים בלוח הבא. 
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סיכום הסימנים ההתנהגותיים והרגשיים היכולים להצביע על
התעללות באנשים עם מוגבלות 

התעללות רגשית 
הזנחההתעללות מיניתהתעללות גופניתופסיכולוגית

שינוי התנהגותי 

בלתי-מוסבר וקיצוני  

שינוי התנהגותי 

בלתי-מוסבר וקיצוני  

שינוי התנהגותי 

בלתי-מוסבר וקיצוני  

שינוי התנהגותי בלתי-מוסבר 

וקיצוני  
התקשרות שאינה 

אופיינית
התקשרות שאינה 

אופיינית
התקשרות שאינה 

אופיינית
התקשרות שאינה אופיינית 

חשיפה

פחדחשיפהחשיפהחשיפה
בעיות למידהפחדפחדפחד

הערכה עצמית ירודהבעיות למידהבעיות למידהבעיות למידה
העדר משמעת וציותהערכה עצמית ירודההערכה עצמית ירודההערכה עצמית ירודה
נסיגההעדר משמעת וציותהעדר משמעת וציותהעדר משמעת וציות

הפרעות שינה ואכילהנסיגהנסיגהנסיגה
פרישה והתבודדותהפרעות שינה ואכילההפרעות שינה ואכילההפרעות שינה ואכילה

תוקפנותפרישה והתבודדות פרישה והתבודדות פרישה והתבודדות 
דיכאוןתוקפנותתוקפנותתוקפנות

פגיעה עצמיתדיכאוןדיכאוןדיכאון
הפרעות התנהגותפגיעה עצמיתפגיעה עצמיתפגיעה עצמית

השמעת קולותהפרעות התנהגותהפרעות התנהגותהפרעות התנהגות
גניבה/חיפוש מזוןהשמעת קולותהשמעת קולותהשמעת קולות

דיכוי רגש
קשיים בתקשורת, 

בהתייחסות, בִחברות 

תגובות פסיכו-נוירוטיות 

התנהגות מוגזמת 

עיכוב התפתחותי

בכי

היפוך תפקידים 
ביטוי מילולי היכול 

להצביע על איום או על 
השתקה 

ביטוי רגשי לא רגיל 

התכנסות עצמית

הירדמות מתמדת 

היעדרות תכופה ממסגרת

שוטטות

עיסוק בעולם של 

פנטזיות, ילדותיות 
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התעללות רגשית 
הזנחההתעללות מיניתהתעללות גופניתופסיכולוגית

יחסי חברות מועטים 
הימנעות מפעילויות

קיומם של יחסי גומלין 

"חשאיים" 
סימפטומים פוסט-

טראומטיים
שקרים כפייתיים

התנהגות 

אנטי-חברתית שאינה 

קשורה למיניות
רחצה אובססיבית 

ירידה תפקודית
עניין וידע יוצאי דופן 

בתחום המיני 
התנהגות מינית שאינה 

נורמטיבית
מעורבות באירוע של 

התעללות כפוגע 
הצגת התנהגות מפתה

משחק מיני עקבי 

שאינו הולם את הגיל 

ואת רמת התפתחותו 

של האדם
תוקפנות מינית




