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 שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית תשע"ב

 " פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בנושא פגיעות מיניות"

 הטמעה לצוותים חינוכיים

 

  רציונל

קשר ושיתוף פעולה בין הצוות החינוכי להורים מהווה תשתית המאפשרת לילדים ומתבגרים 
על מנת שקשר זה יתקיים, יש להשקיע ולטפח אותו ברגישות .  ללמוד ולהתפתח בתנאים מטיבים.

 דבר שנכון לגבי נושאים רבים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנושא "פגיעות מיניות".

המפגש בין פגיעה מינית, הורים וצוות חינוכי יכול להעלות רגשות של חסר אונים, אשמה, 
האשמה, הכחשה  הן בקרב ההורים והן בקרב אנשי הצוות. על רקע זה ניתן להסביר את מיעוט 

 מנעות, בקורת ושיפוט הדדי.שיתוף הפעולה, ההי

יצירת שפה משותפת בין הצוות החינוכי להורים, הינה הכרחית בעת הקניית כלים לילדים 
 ומתבגרים לשמור על עצמם .

ובעת חשד לאירוע של פגיעה מינית, יש לראות את ההורים כמעגל אשר חייבים להתייחס אליו 
 בהתאם. 

 

 יעד

דת שיתוף הפעולה עם ההורים בנושא פגיעות מיניות, הצוות במסגרת החינוכית יבדוק את מי
 וייעזר במתווה על מנת לתכנן את העמקת הקשר. 

 

 מטרות הסדנא

הכרה בעובדה ששיתוף פעולה בין הורים לצוות החינוכי יתרמו להכנת הילד למצבי חיים,  .1
 בהם יש סיכון של פגיעה מינית.

שיתוף פעולה בין הורים לצוות החינוכי יתרום להטמעה יעילה של כלים למניעת פגיעה  .2
 מינית.

שיתוף פעולה בין הורים לצוות החינוכי בעת אירוע של חשד לפגיעה מינית יתרום  .3
 להתערבות נכונה ומותאמת.
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 אוכלוסיית יעד

 מדריכים, יועצים ופסיכולוגים , צוותי חינוך בהרכבים שונים.

 

 הסדנא מהלך

מה  היזכר בחוויה שלך, בה התקיים קשר בין הורים לצוותים חינוכיים. מה הרגשת? .1
 חשבת? מה עשית?

היזכר בחוויה שלך בה התקיים קשר כלשהו בין הורים לצוות החינוכי בנושא פגיעות  .2
 מה עשית?   מה חשבת? מיניות. מה הרגשת?

רגשות, מחשבות, ב המנחה יבקש מהמשתתפים לשתף את הקבוצה שיתוף במליאה: .3
 התנהגויות, שאלות שעלו בעקבות החוויות. 

ניתן לשאול לדוגמא: מה היה התפקיד שלכם? האם הייתם יועצים, מורים, הורים? איך 
הרגשתם? מה היו המניעים להתנהגות שלכם? מה דעתכם על התגובות של המשתתפים 

 באירוע? מי השתתף? מה נאמר? מה לא נאמר?  

 ר את התגובות? מה ניתן להסיק מהתגובות ואיך אנחנו מסבירים את זה? איך ניתן להסבי .4

 המנחה יציג את המתווה: הרציונל, ובקצרה דוגמאות לדרכי התערבות.  .5

כל  אחד מהמשתתפים יבחר את הדרך בה יטמיע את המתווה בהתאם לצרכים של  .6
תי ניהול, צוותים אוכלוסיית היעד בה הוא עובד ) יועצים במחוז, פסיכולוגים בשפ"ח, צוו

 חינוכיים ועוד(. 

 

 חומרים

 מתווה ומצגת: "פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בנושא פגיעות מיניות"

 

 


