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  ב"שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית תשע
  "פיתוח שותפות בין הצוות החינוכי וההורים בנושא פגיעות מיניות" 

 בתלמידים מינית לפגיעה חשד של במקרה הורים שתפתמ התערבותל עקרונות

  רציונל

 לגרום יכולים החינוכית במסגרת או במשפחה ים/בתלמיד מינית לפגיעה חשד של מקרים

 ובמערכת החינוכית במערכת  השונים וברכיבים במעגלים המשקל שיווי של והפרה לטלטלה

  .כאחד המשפחתית

 ,חרדה ,מדאגה : החינוכי והצוות ההורים בקרב קשות תגובות של קשת לעורר יכול האירוע

  לכך בהתאם  .פעולה לשתף וקושי ,האירוע מזעור, להכחשה עד ,כעס ,האשמה ,אשמה ,בלבול

  .הרגשיות תגובותיהם  עוצמת גם תהיה

 ותמיכה ליווי מטרתו אשר תהליך  להוביל מסוגל להיות, החינוכי תמהצוו נדרש, אלה במקרים

  .המשבר  עם בהתמודדות  המעורבים ים/ובתלמיד בהורים

  הסדנא מטרות

   שניונית במניעה הורים עם התערבות דרכי עם הכרות

 מינית פגיעה עבר ילדם אשר הורים עם לשיחה מתווה עם הכרות .1

 פוגעת מינית בהתנהגות חשוד ילדם אשר הורים עם לשיחה מתווה עם הכרות .2

 את לשתף ת/מסרב אשר באירוע ת/מעורב ה/תלמיד עם לשיחה מתווה עם הכרות .3

 ה/הוריו

  והשכבה  /או הכתה  תלמידי להורי התייחסות לע חשיבה .4

  

   הסדנא מהלך

  'דק 15כ - החישוק תרגיל: חמום תרגיל

 צידי בשני אחת ביד חזותאו מהמשתתפות שתיים. בידיים ומחזיקים במעגל עומדים כולם
  .החישוק

 המשימה ובסוף  הידיים את לעזוב מבלי החישוק דרך כולן לעבור הקבוצה חברות  על :משימה
 דרך לעבור אחת פעם רק מותר. למרכז הפנים עם עומדות הן בו מקום לאותו לחזור עליהן

  .זמן במינימום המשימה את לבצע יש. החישוק
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   .המשימה ביצועל ניסיונות לשלוש אפשרות יש

  ?דורש זה תרגיל מה ? מרגישים איך לשאול ניתן המשימה ביצוע לאחר •

 מכוונת וחשיבה הומור חוש, טובה תקשורת, אמון יוזמה, יצירתיות, פעולה שיתוף דורש זה תרגיל
  . פתרון

 ביצוע תכנון -למרכז הפנים עם לחישוק להיכנס היא ביותר המהירה הדרך : למשימה פתרון
  .תרוןפ מכוון המשימה

  )'דק 15 (אישית תוך עבודה

   לזוגות מתחלקים

   .החינוכי הצוות לבין הורים בין  חיובית שותפות של באירוע להיזכר נסו •

   ?הזוג בת את באירוע שתפו

   ?טובה לשותפות שהביא באירוע היה מה •

  ?טובה לשותפות שהביא בך היה מה •

  ?הורים עם בשותפות האתגר מה •

   מתחלפים

   לקבוצה להביא שתרצו טובה שותפות שמאפיין אחד גורם על חשבו

  )'דק 15( במליאה אסוף

   טובה לשותפות הגורמים את לוח על ואוספים למליאה חוזרים

   טובה לשותפות כמסיעים לעלות שיכולים גורמים

  לשותפות למטרה והסכמה הגדרה •

  שבשותפות המוסף בערך הכרה •

   התמונה של יותר רחבה ראייה •

  שותפיםב אמון מתן •

  .לשותפים שוויונית עמדה מתן •

   לשותפים מקום מתן •

  השותפים בין כבוד יחסי •

  השותפים של התפקיד גבולות הגדרת •

   עצמי בערך והכרה מודעות •

  אחריות לקיחת •



  )'דק 15( המתווה הצגת

 צוותי לבין הורים בין שותפות לפתוח מתווה כתב שפי אנשי ושל הורים של משותף צוות
 בנושא הורים בין בשותפות מתמקדת מינית אלימות נגד החינוך מערכת שבוע השנה . חינוך
   .מינית פגיעה של

   המצגת הצגת

  )'דק 10 (של הפסקה

 או הורים עם שונות בשיחות העוסקים מהמתווה בחלקים להתנסות נרצה הסדנא של בחלק
   .תלמידים

  )דקות 30: ( עבודה קבוצות  לארבע  נתחלק

   . שלה לנושא הרלוונטי מהמתווה וחלק שאלות , ועאיר;  תקבל קבוצה כל

  .להוריהם שהקשר תלמידים עם או הורים עם התערבות של אחר בסוג תתמקד קבוצה כל

  ת/הנפגע ה/הילד של ההורים  עם בשיחה תעסוק- ראשונה קבוצה

   פוגעת התנהגות עם ה/הילד של ההורים  עם בשיחה תעסוק- -שנייה קבוצה

  לפגיעה חשד עלה בה  השכבה או הכיתה הורי עם בהתערבות קתעסו -שלישית קבוצה

   ה/הוריו את לשתף רוצה שלא ה/ילד עם בשיחה תעסוק – רביעית קבוצה

   .לה הייחודית במשימה תתמקד . האירוע את תקרא קבוצה כל

 לה אמרה ,רותיםלשי לה קראה אחרת שילדה שלה מאילא סיפרה' ב בכיתה ילדה: 1 אירוע
 דרשו הנפגעת הילדה של ההורים ,לאוזן מפה עבר האירוע .בפות לה ונגעה חתוניםהת את להוריד
  .בכיתה מינית פוגעות צריכים שלא כיוון הפוגעת הילדה את להרחיק

  

 עלה מבירור. אינטימיים באזורים להם שנוגע תלמיד על מתלוננים' ט משכבת תלמידים :2 אירוע
  . הספר מבית התלמיד את להרחיק דורשים כיתהה הורי .נוספים בתלמידים נגע תלמיד שאותו

  1,2,3 קבוצות – ההורים עם השיחה לקראת

   בעצמך תתבונן

   ?לך קשה מה

   ?הילד או המקרה כלפי ?שלך העמדה מהי

  ים /בילד תתבונן

   ?לאירוע מעבר עליו לך ידוע מה

   ?שלו הכוחות מה

   ?זקוק הוא למה

   בהורים תתבונן

  .שלך הילדים אחד על קשה דבר לך אמרו שרכא הרגשת כיצד להיזכר נסה



  ?חשבת מה ? הרגשת מה

  ?זקוק הייתה למה

  

  4 קבוצה – הוריו את לשתף שמסרב הילד עם השיחה לקראת

   בעצמך תתבונן

   ?לך קשה מה

   ?הילד או המקרה כלפי ?שלך העמדה מהי

  ים /בילד תתבונן

   ?לאירוע מעבר עליו לך ידוע מה

   ?שלו הכוחות מה

  ? זקוק הוא למה

  ל"נכמה חוזרי להנחיות בהתאם נעשה אירוע בכל שטיפול להזכיר הסדנא במהלך חשוב

  : ל"מנכ חוזרי

, "כעדים או כקורבנות תלמידים וחקירת חוק פי על בקטין עברה על הדיווח חובת" •

   . 2008 נובמבר, )ב(3/סט

) א (2/ס"תש, "בתלמידים תלמידים של מינית פגיעה עם החינוך מערכת התמודדות"  •

  . 1999 אוקטובר-ס"התש תשרי

 החינוך מערכת התמודדות": החינוך במוסדות האלימות וצמצום בטוח אקלים יצירת" •

  .2003 פברואר- ג"התשס שבט) ב (6/סג, "בתלמידים הוראה עובדי פגיעות עם

  )'דק20( למליאה חזרה

   . בקבוצה שעלו בתובנות האחרות הקבוצות את משתפת קבוצה כל

   הקבוצות לשאר הדברים עיקר את ותעביר תדפיס צהקבו כל

   סיום

   מהמפגש איתה לוקחת היא מה אחד במילה ואומרות במעגל עומדות כולן

 בנושא וההורים החינוכי הצוות בין שותפות פיתוח " המתווה מתוך בקבוצות לעבודה נספחים

  "מינית פגיעה

  אחר בילד מינית שפגע שחשוד לילד הורים עם שיחה •

  מינית פגיעה עבר שילדם הורים עם שיחה •

  ההורים קבוצת עם עבודה ההתערבות עקרונות •

  הוריו את לשתף ומסרב מינית פגיעה עבר אשר תלמיד עם שיחה •


