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  א"שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית תשע

  פיתוח כלים לאיתור וזיהוי פגיעה מינית בקרב בני הגיל 

  
   להיות עדים לפגיעה מינית

  סדנא ליועצים או לחדר מורים

  
.ובבני נוערופגיעות מיניות בילדים  צוות מדריכות היחידה למניעת התעללות :פיתוח וכתיבה

   
  רציונל

סוימות של הסדר החברתי הפרות מ. התגובה הרגילה על מעשי זוועה היא לסלקם מן התודעה"

העימות בין הרצון להכחיש מעשים נוראיים ובין הרצון להכריז "....."נוראות הן מלהביען בקול

טראומה ", ודי לואיס הרמן'ג" (עליהם בקול רם הוא דיאלקטיקה מרכזית של הטראומה הנפשית

   ).1995, עם עובד' הוצ, 13 עמוד "והחלמה

: פוגעים וגם בקרב המעגלים האחרים, קיים בקרב נפגעים" עהלסלק את הזוועה מן התוד"הרצון 

  .וכו, מורים, שכנים, חברים, בני משפחה אחרים

, משותף לפוגעים, מנגנון הגנה זה. אחד המאפיינים של תופעת הפגיעה המינית היא ההכחשה

רוע ינם מעורבים ישירות נוטים להכחיש שאכן האיאגם אנשים ש, כלומר. ולחברה כולה, נפגעים

   .דים לו הוא אירוע של פגיעה מיניתשהיו ע

או עדים לפגיעה , על אירועים של פגיעה בחברםיודעים ילדים ובני נוער  בהם רבים הם המקרים

הנטייה להכחשה כמנגנון התמודדות :  סיבות רבותלתופעה זו .  על כך אינם מספריםאך, בזאת

הנטייה , פחד שלא יאמינו להם, יםחסר אונ, תחושת אשמה, החשש להסתבך, לנוכח הפגיעה

   .'וכו, האמונה שמדובר בהלשנה, לשמור בסוד  ולא לגלות זאת לאחר ובוודאי לא למבוגרים

לחזק ולצייד את קבוצת השווים בכלים לאיתור פגיעה  ולאור המציאות עולה הצורך יםלאור המחקר

   .מינית בחברם

לעצור את ,לשבור את קשר השתיקה: חשוב לשוחח על הנושא עם התלמידים מכמה היבטים

: לתמוך ולהכיל את המעגל השני, לעזור למי שמעורב בפגיעה הן כנפגע והן כפוגע, הפגיעה

כי גם על מי שנחשף בפניו אירוע של התעללות יכולות להיות רגשות וקולות . אלה שראו, הסובבים

  .וחשוב להושיט לו יד, קשים

המורים על מנת שיהיו מסוגלים לקיים ו היועצים  עםרור ועיבוד הנושאייש מקום לב, לשם כך

דיאלוג משמעותי בנידון ולאפשר לתלמידים  להעלות סוגיות שמטרידות אותם ולצייד אותם 

  . בכלים להתמודדות
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  מטרות

  מורים לפתח דיאלוג על הנושא עם תלמידיםל/מתן כלים ליועצים  •

 מן ההיבט הרגשי" שומרי סף"רור הנושא של יב •

 נושא בקונטקסט של תופעת הפגיעה המיניתרור היב •

 ברור הנושא בקונטקסט של שלב ההתפתחות של התלמידים •
  

  מסרים

 מבוגרים וילדים יש תפקיד בהפסקת הפגיעה: הספר- לקהילת בית •

תמיכה ואוזן , זקוק לעזרה , וגם מי שעד לאירוע כזה, גם מי שמאתר אירוע של פגיעה •

 .קשבת

- מורים"תלמידים ולאפשר פתיחת ערוץ התקשורת על המורים לקיים דיאלוג עם ה •

 "תלמידים

 : בתי ספר דתיים יכולים להשתמש במקורות  •
' פרק ה, שמות" (עמך–ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את "

  )ג"פסוק כ

סריסי המלך משמרי הסף -המלך קצף בגתן ותרש שני-בימים ההם ומרדכי יושב בשער" 

מגילת " (כתב בספר דברי הימים לפני המלךיעץ וי- דבר וימצא ויתלו שניהם עלויבקש ה

)ב"פסוק כ, פרק ב, אסתר

  

  

  מהלך הסדנא

   הקדמה

בפיתוח המסוגלות של קבוצת , נעסוק גם השנה, "מערכת החינוך נגד אלימות מינית"בשבוע 

 השנה האחרונה במהלך..היכולים לזהות ולאתר חברים הנמצאים בסיכון, השווים כשומרי סף

, התפרסמו מספר רב של אירועים קשים המחייבים אותנו שוב ושוב לעסוק בנושא כאוב זה

הספרות המחקרית עולה כי לרוב הפגיעה נשמרת מ. ולהעלות את רמת המודעות של התלמידים

הגדול חלקם , מחליטים לספר את דבר הפגיעה כאשר מתבגרים שנפגעו מינית, יחד עם זאת.בסוד

 ולאור המציאות עולה הצורך לחזק יםלאור המחקר. ים לעשות זאת לחבר בן אותו גילמעדיפ

  .ולצייד את קבוצת השווים בכלים לאיתור פגיעה מינית בחברם

  ".שומרי הסף"נערוך סדנא שתתמקד בהיום 

 התעללות מינית שנעשתה פגיעה/הטרדה היודעים על , נערה / נער, ילדה /  הוא ילד–" שומר סף"

  .יכולים לבחור לשתף או לא לשתף את המבוגרים האחראים בידיעה זו" שומרי הסף. "בחברם

  . ההחלטה לשתף או לא לשתף מושפעת ממניעים שונים עליהם נשוחח היום

והשאלה היא " שומרי הסף"י " עבמצבי סיכוןשיתוף אדם מבוגר  היא לעודד ששאיפתנוכמובן 

  !?כיצד ניתן לעשות זאת



  חוויה

  חלופה ראשונה

. לעצור בנקודת זמן. המנחה יבקש מהמשתתפים לחזור בדמיונם לתקופת הילדות או ההתבגרות

:  ניתן לשאול".או ששיתפו אתכם,  או ששמעתם . עדים לוולהיזכר באירוע של פגיעה שהייתם"

האם היום הייתם ?" ?מה ניתן היה לעשות" "?מה עשיתם" "?מה הרגשתם" "?מה היה באירוע"

  "?מה מנע מכם לפעול אחרת" " ?עלים אחרתפו

  

  חלופה שנייה

לעצור בנקודת זמן . המנחה יבקש מהמשתתפים לחזור בדמיונם לתקופת הילדות או ההתבגרות

 :ניתן לשאול" או ששיתפו אתכם, או ששמעתם. להיזכר באירוע של פגיעה שהייתם עדים לו"ו

? שאתם עדים לאירוע בו מתרחשת פגיעהאיך או האם זיהיתם ?  מה הרגשתם ?מה היה באירוע"

  ?מה מנע מכם לפעול אחרת? האם היום הייתם פועלים אחרת? מה ניתן היה לעשות? מה עשיתם

במהלך . המנחה ישאל את הקבוצה האם מישהו מהמשתתפים מוכן לספר על האירוע שהוא נזכר

ולים בעקבות שמיעת האירוע המשתתפים האחרים יתבקשו לרשום את תחושותיהם ורגשות שע

  .שמיעת הדברים

המספר יתבקש לשתף את הקבוצה ברגשותיו ולאחר מכן המשתתפים  יתבקשו להקריא את מה 

  . שרשמו

  

  המללה

והמחשבות שעלו בעקבות האירוע מן , המנחה יזמין את המשתתפים לשתף את הקבוצה  ברגשות

  .העבר

 .ס למחשבות ורגשות שעלו אלא להתייח לספר את האירוע הספציפיחאין הכר: הערה למנחה

חברי הקבוצה ,  בילדותו לספר על פגיעות שחווה  בכל זאתאחד מחברי הקבוצה יבחרובמידה 

  .ניתן לשאול מה הם חשים כעדים , מקשיבים והם הופכים להיות עדים לפגיעה 

תהליכים ( דומות  ומחשבותעוברות תחושות, עדיםאצל הבחוויות שיעלו בקבוצה ניתן למצוא ש

 ,אכזבה מהאדם הפוגע, ה אשמ, הצפה, סר אוניםוח,  פחד:לדוגמא, כמו אצל הנפגע) יליםמקב

לא היה למי ש, הקושי לספראת , את השתיקה ,  את הפגיעה   לראותו שיכלים רמהאחאכזבה 

   .ספרל

  

התחושה ,  האימון בקבוצה:תשובות אפשרויות הן ? לשתףאפשר לך ממה : ניתן בהמשך לשאול 

 חשוב ,כמו כן.  העדים  ואת הרגשות של להכיל את האירועות שלו מסוגלה, תמוטטשהשומע לא י

 שכל אחד זקוק לתנאים אחרים כדי להגיד. של חלק מחברי הקבוצה תת לגיטימציה לשתיקה ל

   . ברגשותיו ומחשבותיולשתף

  

  המשגה

  . ניתן לסכם בעזרת המשתתפים את התכנים שעלו בשלב הקודם

  



  להיות מודעים שאלה רגשות .)עצב, אכזבה, אשמה, עסכ, פחד( רגשות שעלו .1

 .שחש גם הנפגע 

תמימות מול (  קבוצההתלבטויות וקונפליקטים שעולים ב, מחשבות .2

איך לא ראו , אם אספר המון אנשים יפגעו, אי אפשר לספר, בלבול, ניצול,כוחניות

 ).? שנפגעתי

   .יעה סלקטיביתשמ, ערפול,  קיפאון,לחץ בחזה, צמרמורת: תחושות פיזיות .3

חברי  סיכום על תהליכים מקבילים העוברים על –מתוך הדברים שנאמרו  .4

הנפגע ועל כל מי שבא בהמשך במגע עימה על , הקבוצה שעברו את הסדנא

 ) המטפל, מי ששמע, צופים(

,  ערוץ תקשורת פתוח, אמון במבוגר, ידע על התופעה ? צריך כדי לספרמה .5

  בבית הספרזמן ואנשים , מקום , את הנפגע ביבה יכולה להכיל תחושה שהס

  .שיכולים להכיל את האירועים

  

  יישום

  

בהתאם לגיל ? התלמידים שלנו והמוריםאיך אפשר לפתח את הדיאלוג בנושא עם  •

 בניית סיפור אירוע המתאר את -". שומרי סף"במטרה להעצים אותם כ, והאוכלוסייה

 ".שומר הסף"התלבטויותיו של 

 שיתוף אדם  ניסיון ליצור בכיתה עמדות בעד ונגד–בי התלבטויות אלה דיון בכיתה לג •

 . תוך דיון בין התלמידים על המחירים והרווחים השונים,  מבוגר

 ?ספרינו המעודדות דיאלוג  ומה עוד ניתן לעשות- מה המסגרות הקיימות בבית •

 ?האם יש מספיק מצבים בהם ילד יכול לגשת למבוגר •
  

עזרים

ערכים של כישורי חיים הקשורים לנושא ולבדוק איך אפשר לשכלל את ניתן להשתמש במ •

 המערכים המתאימים לנושא על פי חלוקה גילית וכן התאמות לתכני שבוע –הדיאלוג 

 ינט"מפורסמים בעלון שבוע המערכת המקוון בשפ, המערכת

 ינט"גם הוא בעלון שפ, ניתן להשתמש בברושור לתלמידי התיכון ובעזרתו לפתח דיון •

 המקוון

ינט"עלון השפניתן להיעזר  • גם הם מופיעים ב, במכתבים המיועדים להורים

• 
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