
  – צוות מוגנות המתחדשדבר  כמרחב מוגן / –הנוף האנושי 

 "י מכון חרובעבפגיעות מיניות בילדים מוסמך בטיפול ך, , עו"ס קליני, מטפל משפחתי וזוגי מוסמשינדלרעידו 

 

ליצור בתוכו, ולהאמין בטוב לאהוב אותו, רחב בטוח לחיות בו, לי חיים, מחפשים לעצמם מיצור אנושי, ואף בעכל 

 ולשם כך אנחנו כאן. פעמים המרחב הבטוח הזה מתערער, אך לבנו ובסביבהשנמצא 

 נתחיל בסיפור!

 ..., קניות, גיטרותסחיבות ,הכנות ,התרגשות מלאי לםכו ...בעומר ג"ל רבע

 נער עם עשתה האחרון הסבב את. ערב שעת כבר יתהיה זו... ה'החבר כל עם עצים לסחוב הלכה 14 בת דקלה

 לא הצעות לה להציע לפתע החלו, לה להחמיא התחיל הוא משותפת סחיבה כדי תוך ,בדרך ...שלה מהשבט

 . מתאימות

 . לביתה מהר הרחוב נבהלה היא

 ? במקומה הייתם לו עושים הייתם מה

 ? אתכם משתפת תהיהי לו, כהורים עושים הייתם מה

 ? אתכם משתפת תהיהי לו, בקהילה אחר אדם כל או ילדים יתב, עקיבא בבני כמדריכים, כחברים עושים הייתם מה

 .וביייש מוגנות צוות תפקיד על קצת להסביר נוכל זו דוגמא בעזרת

 הגברת של פעולות לקדם הצוות ותפקיד, מוגן הקהילתי המרחב על לשמור ביםמחוי ,כקהילה וכולנו מוגנות צוות

, בפגיעה המעורבים לכלל מתאים טיפולי למענה הובהפני ויבליו לסייע הקהילה בתוך פגיעה של ובמקרה ,מוגנות

 .כאחד ומבוגרים ילדים

 ?בה ו חייםנאשלה קהיוה ביתהבתוך  נותמוגשל המשמעות  ימה

 תנו לפי סיפור חייו...שה סובייקטיבית של כל אחד מאגם תחו היא לעתיםאבל , המוגנות היא מציאות

באופן  שירגיש מוגן ובטוח, ובכך יתאפשר לו לחיות ולהתפתחכל אחד בקהילה, ראוי  - נתחיל בהיבט של מציאות

מוגן בשפה קהילה, וגם בעזרתם ותמיכתם. בו משפחתו שהולם את גילו וכישוריו, וההתפתחות הזו מתרחשת בתוך

גיל ל, מוגן במרחב האישי שנשמר, ובפרטיות של חייו, ומוגן מחשיפה לתכנים שאינם מותאמים שאליו מדברים

 הקשר.לו תרבותל

 ביטחון לא קיימת במרחב הקהילתי?המוגנות ומה קורה אם חווית ה

 שבקהילה, ולהרגיש בטוח ומוגן. בקשר עם האחרת יולה ושבחלק ממרחב מוגן קהילתי, זו האפשרות של כל ת

או עלול , נפגע ללא תחושה של האדם שהוא נותמוג מצב ששוררת בו תחושה שלכלומר  זה מצב מוגדר - מוגנות

 פגע.ילה

והאחר לא  ,ממצב חברתי שנקלע אליורגיש מצוקה וחרדה יכלומר אדם אחד  – קטיביתיסובי וגנות זו גם חוויהמ ךא

   המצופים.יטחון הבחוויה אישית של חוסר המוגנות ו - משמעותה ת בהקשר זהסובייקטיביגיעה. רגיש פי

פרשנות של שיש משקל רב לחוויה האישית ול ווןכיו, סיטואציה לא מתאימהיתה כאן יהמציאות היא שה - או גם וגם

ירה על לתית, לצד שמוזוהי מציאות שמצריכה התערבות קהי - האדם חווה פגיעה - לכן לפי החוויה האישיתכל אחד, 

 רוע.יהפרטיות של הא

ולצמצם מצבים של חוסר מוגנות עבור הנוער  תחושת מוגנות י הקהילה, מתוך ערבות הדדית, מחויבים לקדםחבר

 .שומרי מוגנות"המוגנות, אבל לשם כך כולנו " את ולהגבירלתת מענה  מוגנות, נדרש צוותוהילדים. 

 ?מה תפקידנו - מוגנות היישוביהצוות 

  לכל התושבים והנוער. לחשיבות המוגנותהגברת מודעות 



  רתיים וקהילתיים, כאשר ליווי ראשוני וסיוע למשפחה ולמעגלים חב הענקת -כתובת לפניות עבור התושבים

ייעשה בשותפות של , חלק מהליווי ויצירת מענה נכון בעקבות אירוע חוסר מוגנותמתרחשת חוויה לא מוגנת. 

   הצוות מול גורמים מקצועיים במועצה, בהתאם לנסיבות.

 הצוות יסייעלשתף אותו, ולפנות לאחד מחברי צוות מוגנות  אפשר - הבכל שאלה או התייעצות או דילמ 

 גורמים מסייעים מקצועיים.בשיתוף מענה הולם  ובמתן בעצירת הפגיעה

 אנשים המעורבים בו. לוהאירוע פרטי ל ביחס גבוהה על סודיות רהתוך שמיליווי ותמיכה  קבלת כל פנייה 

 חברי הצוות:

 ה.צור הדסבביה"ס תיכון ביועצת חינוכית, , ימרהדס שו

 ובסיוע לנשים בתקיפה מינית, ומעבירה סדנאות על מרכז תהל , מנהלת בית ספר, מתנדבת במיכל הרשקופ

 מיניות בריאה ומוגנות.

 .י מכון חרובע" מוסמך בטיפול בנפגעי פגיעה מיניתעו"ס קליני, וזוגי,  פחתי, מטפל משעידו שינדלר

פר ת מוגנות מסגפן, פועלת בצוומתנדבת במרכז סיוע תהל לנפגעי פגיעה מינית, רכזת בית , פזית ורדי

 שנים.

 :מתוכננתכנית השנתית הותה

 (2021)ספטמבר  –, ע"י מיכל הרשקופ סדנא לצוות ההדרכה בבני עקיבא .1

עם הרב רפי  –)משפחות מאמצות בתי ילדים, רכזי נוער(  תפקידים לבעליהרצאה ורב שיח  .2

 י החגים(, אחר2021אוסטרוף, מרצה בכיר בתחום המיניות הבריאה. )אוקטובר 

 מטרת הסדנאות:

הגברת מודעות לזיהוי נורות אזהרה, לחשיבות על שיח של מיניות בריאה ומוגנות, וכן מתן כלים 

 .בשעת הצורך לאחד מחברי הצוות ועידוד פנייהיות, רלוונטבשיח עם ילדים ובסוגיות 

 .פרטים בהמשך( 2021דצמבר  -)נובמבר ט, -ח בכיתותלבנים ולבנות  נפרדות סדנאות .3

 בברכת הצלחה לכולנו בשמירת מרחב נעים, משתף, שמח, טבעי, ומוגן לכל תושבי ראש צורים,

 חברי צוות מוגנות התשפ"ב.
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