
פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי 

 וההורים בנושא פגיעות מיניות

 מתווה לעבודה  

,  היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער
 י"שפ –אגף סיוע ומניעה  -תחום הורים

 המועצה הציבורית להורים בישראל

 



פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בנושא  

 פגיעות מיניות

 יעדים

 מניעה וצמצום פגיעה מינית בילדים ובבני נוער•

קידום המודעות לחשיבות השותפות עם ההורים •

 בהתמודדות עם פגיעות מיניות בתלמידים

 הובלת תרבות של הידברות•

ביסוס וקידום האמון בין הצוות החינוכי לבין קהילת  •

 ההורים

 קידום המקצועיות של הצוות החינוכי•

 העצמת הצוות החינוכי וקהילת ההורים•

 

 



פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בנושא  

 פגיעות מיניות

 מטרות המתווה

הכוונת הצוות החינוכי לפיתוח שותפות והגשת  •

 עזרה להורים בנושא פגיעות מיניות

מתן עקרונות להתערבות משתפת במקרים של •

 מניעה ראשונית ושניונית



 עבודה פרואקטיבית עם הורים  -מניעה ראשונית

ישיבות  : ס בנושא"שיתוף ההורים בנעשה בביה•

שעורים במסגרת כישורי  , צוות בנושא ורענון נהלים

הפעלת תכניות במסגרת השבוע נגד אלימות , חיים

 ועוד, מינית

מומלץ לקיים במהלך השנה מפגשים וסדנאות עם  •

הורים תוך התייחסות לצרכים ומאפייני התלמידים  

 .וקהילת ההורים



עקרונות התערבות עם הורים  -מניעה שניונית

 במקרה של חשד לפגיעה

הורי התלמיד  : מיפוי מעגלי הפגיעה ותכנון בהתאם•

 .ועוד, שכבה, כיתה, הפוגע, הנפגע

 ל"ההתערבות תיעשה בהתאם לחוק ולחוזרי המנכ•

 שמירה על הכבוד והפרטיות•

הדיאלוג עם ההורה בכוחו להעצים אותו -שותפות•

 ואת הצוות

 

 



 

עקרונות התערבות עם הורים  -מניעה שניונית

 במקרה של חשד לפגיעה

 מתן מידע אמין ורלוונטי ממתן חרדה  -שקיפות•

 הצגת כוונים להתמודדות  •

תכנון צעדי ההתערבות תוך ראייה כוללת של  •
עקרונות ההתערבות ולא כתגובה אוטומטית למצב  

 משברי

 התערבות רגישת תרבות•

התערבות רגישה לערכים ונורמות משפחתיות  •
 שונות



עקרונות התערבות עם הורים  -מניעה שניונית

 במקרה של חשד לפגיעה

 

 התייחסות מטיבה להורים

בכוחה לצמצם את ההשלכות            

 .הקשות של הפגיעה
 

       



 מניעה ראשונית-דוגמאות לדרכי התערבות

-הצעות להתערבות פרואקטיבית עם הורים•

 סדנאות

מסרים  -הצעות לשיחות עם ילדים ומתבגרים•

 ע"ב וחט"ס יסודי ולמתבגרים בחט"לילדים בגיל בי

ב  "חט,ס יסודי"בי-דוגמאות למכתבים להורים•

 ע"וחט

 פריטי ספרות רלוונטיים•

 אתרי מידע•

 

 



 מניעה שניונית-דוגמאות לדרכי התערבות

 תגובות להתרחשותה של פגיעה מינית•

מתווה לשיחה עם הורים אשר ילדם עבר פגיעה  •

 מינית

מתווה לשיחה עם הורים אשר ילדם חשוד  •

 בהתנהגות מינית פוגעת

ת באירוע של /ה מעורב/מתווה לשיחה עם תלמיד•

 ת לשתף את ההורים/פגיעה מינית אשר מסרב

 מקורות פנייה לעזרה•



 !!!תודה על ההקשבה

 


