
 מניעה ראשונית

 

סדנאות -הצעות להתערבויות פרואקטיביות  -פגיעה בילדים מניעת

 להורים

 1סדנא מס' 

כיצד ניתן לשתף פעולה בחינוך התלמידים להתמודדות עם אלימות 

  מינית?

 

: הסדנא מיועדת להורים לילדים בגילאי בית ספר יסודי וחטיבת אוכלוסיית היעד

 ביניים.

 מטרות הפעילות:

  המודעות ההורית לתופעה של אלימות מינית  כלפי ילדים.הגברת 

  הקניית כלים  להורים  שיסייעו בפתיחת ערוצי תקשורת עם ילדיהם בנושאים

 מורכבים אלה.

 .שיפור כישוריהם של הורים לזהות סימני מצוקה אצל ילדיהם 

  הגברת המודעות ההורית לצורך ולחשיבות שיש בפינוי זמן לשיחה משמעותית

 דיהם.עם יל

 .הגברת המודעות לחשיבות שיש למעורבות הורית יזומה בחיי ילדיהם 

 

 מהלך הסדנא:

 -מתוך הסדרה  1"כן, גם לך מותר לומר לא"- צפייה משותפת בסרט . 1

הסרט מתאר ילד שנפגע מינית על ידי    -דקות(  20)אורך הסרט  סיפורים מהחיים

התקשורת של ההורים עם ילדם היא  הדוד שלו ומתקשה לספר זאת להוריו ולבקש עזרה.

חלקית ובעייתית בשל היותם עסוקים מאד  ובשל היותו מחויב לשמור סוד. הסרט 

                                                                 

1
 במרכזי פסג"הניתן להשיג את הסרט  



מתאר את ההתמודדויות של הילד בחיי היום יום הקשורות בצורך להיות דעתן,להעמיד 

 גבולות ולשמור על עצמו.

ות קטנות  ההורים יחולקו לשלש קבוצ :. מטלות להורים במהלן הצפייה בסרט2

ויקבלו דף ובו מספר משימות לחשיבה תוך כדי הצפייה בסרט.  לאחר הצפייה ישבו 

 בקבוצות קטנות וידונו במטלות הצפייה על פי התפקידים השונים. 

 ההנחיות בדף יהיה כדלהלן:

 בסרט: האםהתמקדו בדמות -קבוצה א'

 א. רשמו את התנהגויותיה לאורך הסרט באינטראקציה עם הילד.

מדו על הקשיים בתקשורת בין האם לבנה, ממה הם נובעים?מה מאפיין את ב.ע

 התקשורת ביניהם?

 ג.מה גרם לאם לשנות את תגובתה כלפיו?

 

 בסרט: הילדהתמקדו בדמות -קבוצה ב'

 א.כיצד הוא מתקשר עם הוריו?  

 ב.מהם הקשיים של הילד בתקשורת עם הוריו? בתקשורת עם אחרים בכלל?

 ם הללו?ממה נובעים הקשיי

 ג.מה  עזר לילד לשנות את תגובותיו כלפי דודו וכלפי אימו?

 של הילד בסרט: החבריםהתמקדו בדמויות -קבוצה ג

 במה מאופיינת התקשורת בין הילד לחבריו? .א

 מה ההבדל בתקשורת בין הילד לחבריו לעומת התקשורת שלו עם הוריו?  .ב

 מה מאפשר את ההבדל הזה?  .ג

 

  –. התכנסות במליאה 3



 :קטנותה  ר הצפייה בסרט והעבודה על מטלות הצפייה בקבוצותלאח

 א.שיתוף של כל מי שרוצה בתחושות העולות עם הצפייה בסרט:

 איך אתם מרגישים ?עם מי הזדהיתם תוך כדי הצפייה?כלפי מי חשתם כעס? שנאה?

 ב. נציג מכל קבוצה מספר את מה שנכתב  לגבי מטלות הצפייה השונות.

 -תיאורים על הלוח לפי קטגוריות שונותהמנחה מרכז את ה

 למשל לפי רגשות, מחשבות והתנהגויות של ההורים, של הילד ושל חבריו לאורך הסרט.

 

 סיכום הסדנא:. 4

בעקבות הסרט והדיון בו, מומלץ לקיים דיון על "התפקיד ההורי" של כל אחד באופן 

 אישי:

 איפה כל זה פוגש אותי כהורה?

 סכם את הנושאים שעלו בסדנא ומתייחס לעקרונות בעקבות הדיון המנחה מ

)דפי המידע והמכתבים העולים במכתב להורים ובדפים שחולקו לתלמידים. 

 מופיעים באתר שפינט(.

  המנחה מחדד את הסוגיה של שיתוף הפעולה הנדרש מצד ההורים במניעה

 ובטיפול במצבים של פגיעה מינית בילדים.

 פיע בהמשך כדי לעבות ולמקד את מומלץ להשתמש בתקציר המאמר המו

 המסרים להורים או לחלופין להציע להם אותו כחומר קריאה בעקבות הסדנא.

  חשוב לעזור להורים לראות את החשיבות שיש בשיח כן ובהקשבה אמיתית

 ואמפטית למצוקות ילדיהם בכדי למנוע הסתגרות, הסתרה ושתיקה.

  נוספת בסיום הסדנא.כמו כן רצוי להפנותם לביבליוגרפיה רלוונטית 

 

 

 



  2' מס סדנא

 סיכון מצבי עם ובהתמודדות במניעה ותפקידם הורים

 בפרט מינית ופגיעה בכלל

 ?כיצד להכין את ילדי מראש להתמודדות עם מצבי סיכון

 

 המיוחד החינוך לתלמידי הורים: ת היעדאוכלוסיי

זאת בשל מצבי  תלמידי החינוך המיוחד עלולים להיקלע יותר למצבי סיכון :רציונל

-6חיים ייחודיים כמו תלות במבוגר, קשת של גילאים בבתי הספר המיוחדים ) (, קשת 21

של לקויות ורמת אינטליגנציה, התנהגות אימפולסיבית, רצון להיות שייכים וכדומה. 

כל אלה מזמנים סיטואציות אשר קיים סיכון בצידן ובכלל זה, סכנה לפגיעה מינית. 

המשמעותי המרכזי בחייו של התלמיד ובהכנתו לחיים והם הפרטנר ההורים הנם הסוכן 

 המרכזי שלנו בעבודה החינוכית בתחום המניעה וההתמודדות.

 

, שנים קודמות: סדנת שפ"י בנושא שבוע מניעת אלימות מינית במע' החינוך ממקורות

ה )סדנא זו פורסמ חומרים ופעילויות נוספות מתוך סדנת התמודדות עם מצבי משבר.

 (.המיוחד החינוך במסגרות" מינית אלימות נגד החינוך מערכת יום" לקראת

 : הפעילות מטרות

 .הגברת המודעות ההורית למצבי סיכון אליהם נחשפים ילדים ובני נוער 

  הקניית כלים  להורים  שיסייעו בפתיחת ערוצי תקשורת עם ילדיהם בנושאים

 מורכבים אלה.

 סימני מצוקה אצל ילדיהם. שיפור כישוריהם של הורים לזהות 

 

 :מסרים



ילדים בחינוך המיוחד עלולים להיקלע למצבי סיכון: בשל תלות  ,כאמור .1

 , אימפולסיביות, רצון להיות שייכים וכדומה.ADHDבמבוגר, או לחילופין 

 יש להכין את הילדים להתמודדות זו כאקט הורי חינוכי. .2

ריטית וחשובה למניעת תגובת ההורים לילדם במקרה אמת של פגיעה, הנה ק .3

טראומה משנית. עניין זה מדגיש את חשיבותה של שיחה מקדימה עם ההורים 

 בנושא.

 

 לשלב המיועדת המיוחד בחינוך לתלמידים להורים רלוונטיות פעילות להציג בחרנו

 .סיכון מצבי עם רצויה להתמודדות ילדיהם את להכין להורים לעזור ומטרתה המניעה

 בה יש אשר קיימת הורים קבוצת עם כזה מפגש לשלב ומלץמ: מיוחדות הנחיות

 . נוספים בנושאים מפגשים בה ונעשו אמון בניית תהליכי

 

 : כשעה וחצימשך הפעילות

 

כן, גם לך  -קלפים השלכתיים, הסרט: "סיפורים מהחיים: חומרים ועזרים דרושים

על ידי שפ"י לקראת מותר לומר לא", וידאו, טלוויזיה, לוח וטוש, מכתבים אשר נכתבו 

 שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית.

 

 מהלך הסדנא:

 מהלך 

 חוויה

 המללה

חימום סדנתי וחיבור לנושא. על משבר שחוויתי והסתיים 

 בשלום. אם יהיו הורים רבים, נחלק אותם לספר זה לזה בזוגות.

הצגת הנושא: התמודדות עם מצבי סיכון כמו : אלימות,  חוויה

 מסוכנים, הטרדה מינית וכדומה.חומרים 



 צפייה בקטע מסרט

 המללה

 המשגה

 הנחייה:

 א.שיתוף בתחושות העולות עם הצפייה בסרט:

איך אתם מרגישים? עם מי הזדהיתם תוך כדי הצפייה? כלפי מי 

 חשתם כעס?

 -לרכז את התיאורים על הלוח לפי קטגוריות שונות

למשל לפי רגשות, מחשבות והתנהגויות של ההורים, של הילד 

 ושל חבריו לאורך הסרט.

בעקבות הסרט והדיון בו, מומלץ לקיים דיון על "התפקיד  יישום

 ההורי" של כל אחד באופן אישי:

 ?איפה כל זה פוגש אותי כהורה 

 ?סימני זיהוי למצוקה של הילד שלי 

 ת ההטרדה מה מתאים להגיד לילד שלי בנושא מניע

 המינית?

 ?מהן הנסיבות המזמנות שיחה עם הילד בנושא 

 ?כיצד נכון לנהל את השיחה 

   כיצד להגיב  כשהילד שלי פונה אלי ומספר סיפור

 אמיתי של הטרדה מינית?

 

 דיון בשאלות הנ"ל יכול להיות מלווה במשחקי תפקידים.

 

 

 המסרים שלנו:

דול ילדים בעלי בעיות התנהגות הם בסיכון יותר ג .4



, אימפולסיביות, רצון ADHDלהיות במצבי סיכון: 

 להיות שייכים וכדומה.

 חשיבות הפניות וההקשבה של ההורים. .5

חשוב להעביר לילד מסר שאומר "אני הכתובת בשבילך  .6

 ואין דבר שלא אוכל לעמוד בו".

, R  :resistance -חזור והדגש בפני הילד את שלושת ה .7

report ,repeat דווחלאחר מכן  ,התנגד: אם אפשר 

 על הדיווח. חזורובהמשך 

אמור לילד כי יש סוד טוב ויש סוד רע שעליו לא צריך  .8

 לשמור!

 חשוב שת"פ בין ביה"ס והבית. .9

 

חלוקה של המכתבים שנכתבו על ידי שפ"י להורים לקראת  

שבוע מניעת אלימות מינית במערכת החינוך וצירוף של 

 תפת והזדמנות לשיח.הברושורים שיחולקו לילדים. קריאה משו

 כל אחד מוזמן לומר משהו שהוא יוצא אתו מהמפגש. –סיכום  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ילדים בנושא מיניות ופגיעה מינית-צעות והמלצות לשיח הוריםה

 2010פברואר  -צוות אגף תכניות סיוע ומניעה, שפ"י  כתיבה:

 

 להורים שלום,

בנערה מזעזע, מבלבל ומעורר  חשיפת הפרשייה בה מספר נערים חשודים בפגיעה מינית

חרדה אצל כולנו, הורים, אנשי חינוך וילדים. אירוע זה, כמו אירועים אחרים 

שמתפרסמים מעת לעת מגביר את המודעות לצורך להתייחס, לשוחח ולהביע עמדה 

 בנושא.

חשוב לשוחח עם הילדים בנושא המיניות בקשר לשמחה המינית ולפגיעה המינית באופן 

השנה ובו בזמן גם להתייחס לאירועים מהשטח המזמנים דיאלוג ולמידה.  שוטף לאורך

הכוונה לשיח 'בגובה עיניים' על מצבים ותכנים מתוך המציאות העכשווית הקרובה 

 יום.-לחייהם של הילדים ביום

האקטואליה מזמנת לנו אירועים, שאנו כהורים נקראים להגיב אליהם ולנצל את 

ורת, כגורם מזמן לקיומו של שיח המחדד, מבהיר התרחשותם ואת חשיפתם בתקש

ומדגיש מסרים ערכיים וחינוכיים התומכים בהתפתחות מינית וחברתית תקינה 

 ובריאה.

כאשר מדברים באופן שוטף על מיניות נורמטיבית מחד גיסא ועל פגיעה מינית מאידך 

קדמי גיסא, השאיפה היא לעזור לילדים לפתח מיניות בריאה ודפוסי התנהגות מ

  בריאות ורווחה, ולהישמר מפני סכנות.

לא פעם קשה לנו להתייחס לאירועים אלה אבל חשוב לזכור שהבחירה להתעלם ולא 

עלולה להתפרש כ"הסכמה שבשתיקה" או כ"חוסר אונים של עולם המבוגרים"  –להגיב

של התנהגויות סיכון ושל   ועלולה גם להוות סוג של חיזוק ותמיכה סמויה בהסלמה

 גיעות מסוגים שונים.פ

בנוסף, האירוע האחרון מדגים בצורה ברורה כי רבים מאיתנו, הורים וילדים, אינם 

 מודעים לחוק לגבי קיום יחסים בין קטינים.

 



 לכן, אנו ממליצים לקיים שיח עם הילדים אודות יחסים בין המינים.

 שיח כזה מזמן לנו אפשרות:
 להעלות למודעות 

 להנחיל ידע 

 לפתח אמון 

 לפתח אמפתיה 

 לפתח אחריות 

 לחזק עמדות מוסריות 

 

 לזכור חשוב 

 .לשמור על קשר תמידי וערוץ תקשורת שוטף עם הילדים בכל מצב 

  להבהיר את עמדתנו בעניין שמירה והימנעות מסיכונים. עבירה על החוק היא

 סיכון מובהק בהווה ולעתיד.

 ודדות משמעותיות.לשוחח עם הילדים על סיכון והסתכנות ולהגדיר דרכי התמ 

  לשמור על קשר ושיח חינוכי עם המורים. מציאות החיים של בני נוער מצריכה

 שילוב עשיות של מורים והורים.

 .להיעזר באנשי מקצוע לייעוץ והיוועצות בהתלבטויות ובקשיים 

  

 

 בין תלמידים מינית פגיעה של  אירוע בעקבות לשיחה קווים

 :השיחה מטרות

  מיניות, קשר זוגי וקשר מיניברור עמדות בנושא 

 בירור משמעותה של גבריות ושל נשיות 

 ברור עמדות בנושא פגיעה מינית 

 חיזוק היכולת האמפטית כלפי מצוקתו של האחר 

 חיובי בקבוצת החברים  מתן חיזוק להשמעת קול 

 הכרת החוק בנושא הטרדה מינית ופגיעה מינית 

 יםהבנת השלכות הפגיעה על הקורבן, התוקפן והצופ 



 חיזוק ועידוד פנייה לעזרה בעת מצוקה 

  

 :מרכזיים מסרים

 בגיל מוקדם, ללא אהבה או ללא הכנה נפשית יש השלכות   לקיום יחסי מין

אפשריות כגון: אכזבה, חרטה, טראומה, עכבות מיניות, הריון, מחלות מין, 

 פגיעה בעתיד וכיו"ב.

 ינטימיות, הדדיות, שיש בו א  קשר המצמיח בשלות לקיום יחסי מין הוא קשר

ורצון של שני הצדדים להעניק, לקבל   רגשות חיבה ואהבה, אכפתיות, הסכמה

 ולממש קירבה וחברות.

  

 :שיח  ליצור כדי לשאול שניתן שאלות

 ?אילו מחשבות ורגשות עולות בעקבות החשיפה לפרטי המקרה 

 ) מי אחראי? )הנערה / הנערים / ההורים / מערכת החינוך / התקשורת 

 שיח עם חברים האם היו פערים בין מה שחשבתם לבין מה שהרשיתם לעצמכם ב

 להביע בקול?

 ?לאלו תגובות והתייחסויות אתם מצפים מאיתנו ההורים 

 ?האם לדעתכם ניתן למנוע אירועים מכאיבים כאלה? אם כן, איך 

 

 



  

 

 

 

 

  .באתר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מנית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל מידע על החוק

 

נוער ומבוגרים  :משפטים לדוגמה שנאמרו על ידי בני 

  

 מה לעשות כשמישהו פוגע בי 

 מה לעשות כדי להימנע מלפגוע במישהו אחר 

 ...ההורים של החבורה הזאת מאשימים את כל העולם, רק לא את עצמם 

 ...אסור להצדיק את המעשה הזה 

 ...הילדה אשמה... היא פשוט עשתה זאת מהסכמתה 

  13הנער לא ידע מה עשה ולא ידע שזו עבירה פלילית. הוא בסך הכל בן... 

 א רצתה כסף לסיגריות...הם בכלל לא אשמים. הי 

 ...הילדים הם אחלה ילדים ... התקשורת מנפחת הכל. פשוט חוצפה 

 ...ילדות אוהבות את המשחקים האלה 

 ...לא יתכן שהורים לא יודעים מה קורה עם הבנות שלהן 

  זה הורס את החיים! –לעבור חוויה כזאת 

 ...נער שמסרב להצעה לקיים יחסי מין הוא הומו 

 מינית ופגיעה מינית הטרדה בנושא החוק הכרת

 

נחשב לאונס על פי החוק במדינת ישראל. קיום  14קיום יחסי מין עם נערה מתחת לגיל 

שותפים רבים עם נערה אחת יחשב גם כן לאונס במידה והנערה או בא   יחסי מין של

 כוחה יתלונן על כך במשטרה.
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