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 ראש צורים, מוגנות בבית ובסביבה הטבעית  /  דבר צוות מוגנות היישובי שיח עם ילדים על

 ,פל משפחתי וזוגי מוסמךטעידו שינדלר, עו"ס קליני ומ                

 י מכון חרוב."מטפל מוסמך בפגיעות מיניות בילדים ע

054-2210170   

 

להגביר את המודעות של כולנו, הורים וילדים, למצבים שגרתיים ושכיחים  אהי צוות מוגנות היישובי ו שלמטרת

עי, הבית, השכונה והיישוב המרחב הטב ואניים פקוחות ומשנה זהירות, למרות שהמרחב היע בהם נדרשיםשבחיים, 

  , מרחב שלכאורה אינו אוצר בתוכו סכנות.שלנו

, מוכרת בסביבה הטבעית דמות דייל ע לצערנו הרב, ,ילדים, מתרחשותב פגיעותהו הטרדות שרובמחקרים מצביעים 

 חשוכה או במקום מרוחק. בסמטה דווקא, כפי שמקובל אולי לחשוב, ולאו

 שאולימציאות  ,"באמצע" של סוג, למוכר הזר יןב שהוא מה אל הלב תשומת את להפנות זה במאמר רוצים אנו 

 .החיים עומס אליה בגלל לב שמים לא אנחנו

 חנוהרי אנ" הם יאמרו בליבם, ,"מה זה כבר יכול לחדש לי". חלק מהקוראים, יעדיפו לעבור לעמוד הבא..שייתכן 

 ".ל...והם מספרים לנו הכהרי , נוהכי טוב מה עובר על הילד.ה של יםיודע

לא תמיד  ,במילים או במגע או חווים הטרדהדמות שאינה מוכרת, והן ממדמות מוכרת הן  ילדים אשר נפגעים לצערנו,

 מספרים להורים או למבוגר משמעותי אחר בחייהם.

אם מה שקרה הוא הם תוהים בליבם מה שהתרחש בגופם או בנפשם,  בגללשל בלבול רגשות  ילדים שנפגעים חווים

יחשבו שמה או מיתרחש אם הקרובים יידעו, שמה וחוששים מבושה, רגשות של הם חשים ם? אסור או טבעי או גם וג

 מתעוררולא לספר. לעיתים  סוד עדיף לשמור ולכן בעיניהם .הםתגרום צער לקרוביכי הידיעה  הם פוחדים הם.עלי

 נע שיתוף אחרים. ומוחשש זה  ,העונש שיקבל הפוגעאו מהתגובה מחשש 

ברגשות  ושקיעה מייצר בלבול ובדידות -את המציאות המוכרת להם לשמור על הקיים ולא לערער רצון של ילדים ה

ושאנחנו נוכל , שאר לבד עם כאב או פגיעהיאנו נדרשים להגביר את האמונה של ילדינו,  שלא כדאי לה כואבים.

 ותמיכה. עזרהנוכל להעניק להם ו ,(ילדים אחריםבגם )הם במשך הפגיעה או ההטרדה ה את לעצור

כל מה שמתרחש בחייהם, וגם אם קרה על מתפקידנו כהורים, לומר לילדינו מעת לעת, כי אנחנו מוכנים לשמוע 

בר אין זכות לגעת בהם, או לדלאף אדם כי  בהיר להם, אנו מזמינים אותם לשתף. חשוב להפוגע משהו שמבלבל או

שאנחנו תמיד חשוב לתת להם את התחושה ונם, ועשות משהו נגד רצל אותםשכנע , או לא מכבדתלאליהם בצורה 

 .רועיושל הא הפרטיות שלהם תוך שמירה עלננסה לעזור להם, 

לא להציף את ילדינו לחזק את הביטחון הבסיסי של הילדים בעצמם לזהות דברים לא טובים שמתרחשים, ו חשוב

 . כדאי ורצוימגוון פגיעות אפשריות ועל סכנות שיכולות להתרחש עללהרחיב  במידע ות. אין בחרדובחששות או 

משהו שהוא  ומזהיםלא בטוחים,  מרגישים הםבחוויות שהם חווים, במיוחד כשלשתף  שלהם היכולת לטפח את
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שונה. שיחה כזו צריכה להתרחש באופן טבעי, במרחב נינוח, בקול רגוע ובטוח, ולא לאור התרחשות ספציפית בחיי 

 .ההילד.

 ?להגביר עירנות וחשוב ראוי מתי 

מגוונים, חלקם מוכרים לנו, חלקם אינם, אך הנוכחות שלהם בביתנו הינה טבעית  שירות נותני לביתנו מכניסים כולנו 

 ולעיתים שליחים שונים וכדומה,, טכנאים כמו פעמי חד יקורנותני השירות מגיעים לב לעיתים לאור הצורך הקיים.

 שמביאים איתם או שיפוצניקים, עובדי ניקיון כמו קבועים ביקוריםאו ל ממושכת לתקופה מדובר בנותני שירות שבאים

 ונוער ילדים להשאיר לא להקפיד יש רצופה בהשגחה הקושי אף על כי להדגיש לנו חשוב. פועלים ואנשי מקצועמספר 

 . גרמבו השגחת ללא ואחרים כאלה שירותים נותני עם לבד בבית

 וגםשל הילדים,  המוגנות בתחושת קשה פגיעהמתחוללת  – המוגן המרחב - הבית בתוך מתרחשת פגיעה כאשר

 פגיעה מעין זו.בשל חשים תסכול עז  ההורים

למרחב  לב לשים להמשיך חשוב , ויחסים תקינים עם נותני השירותים,ממושכת היכרות יש כאשר גם כי לב לשים יש

 בקרבתם ללא מבוגר. שוהים כי הילדים אינם לוודא עבודתם, וכןאת בו הם מבצעים ש

, כדי לתת בביתלעיתים את ילדינו, איך הם מרגישים בתקופה זו, כשיש תנועה רבה של אנשים זרים לשאול  כדאי

 ציה להביע את רגשותיהם ביחס לכך.מקום ולגיטמ

 ועם הפנים לעתיד, להלן תוכנית פעולה שלנו לזמן הקרוב:

ב, "י -' את שכבות הנוער מכיתה ח ותשמלוו המשפחות יתקיים ערב למידה מקצועית עבור - 9.11.21ב .1

מתן מידע וכלים להתמודדות עם שיח על מטרת הפגישה היא קומונרית ורכזי נוער עם הרב רפי אוסטרוף, ה

 מיניות בריאה.

 סדנאות לאוכלוסיות שונות: .2

 ( מועד מדויק יתפרסם בהמשךאחרי חנוכה),  בגילאי כיתה ח  –לבנות  -סדנאות נפרדות  2יתקיימו- 

 תגובה במצבים מורכבים.להעצמה, ול, להגברת החוסן האישי, "אל הלב"ט של עמותת 

 בהקדם(.יפורסמו תאריך ומיקום  מנחה למיניות בריאה,.)שי בן ארי, ט, עם  -סדנא לבני כיתות  ח 

  מנחת סדנאות עם מיכל הרשקופ ,  - ח נכון לפי גילעל מוגנות ושי  -סדנא לצוות מדריכי בני עקיבא

 .עוסקת שנים בתחום דרך תה"לו ,על מיניות בריאה

 כלפי למוגנות חשש בתחום פנייה, בקשה, דילמא בכל מוגנות הצוות מחברי אחד אל  לפנות ניתן

 .ילדיכם

 .מוחלטת סודיות תחת,  הרלוונטים לגורמים והפניה וליווי מענה נותן הצוות

 ,  היישובי ראש צורים מוגנות צוות חברי

 הרשקופ מיכלו,  ורדי פזית, שוימר הדס, שינדלר עידו


