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מבוא

ילדים. זכויות בנושא המשתלמים הוך, בגיל לילדים ולמחנכים למחנכות מיועדת זו חוברת

 וכמה, כמה אחת על - בסיכון ילדים של וזכויותיהם יומיומי, בסיכון נמצאות ם١לד٠ של זכויותיהם

הגן. ילדי של הבסיסיות זכויותיהם על להגן מחנכים של ומחובתם

 כל פעוטה. או שולית תופעה זו אין - ומהזנחה מהתעללות סובלים ישראל במדינת ילדים אלפי מאות

 הילדים זכויות נושא את להציב החינוך מערכת את מחייבת זו עגומה מציאות בה. נגועים החברה רובדי

 וסייעות גננות צוותי בקוב החשיבה ברמת הן העדיפויות, סדר בואש בפרט, בסיכון ילדים וזכויות בכלל,

הילדים. בגן היומיום בחיי המעשית ברמה והן

 צורך עדייו קיים זאת עם אך האחרונות, בשנים גברה אמנם אליו שהמודעות רגיש, בנושא מדובר
הנושא. עם להתמודד שיצליחו חינוכית ולעשייה לחשיבה המודעות את לתרגם

 ובהדרכתם הילדים של זכויותיהם על בשמירה מפתח תפקיד צעירים ילדים של חינוכיות למסגרות

 ילדים של בחייהם ביותר משמעותי מקום ולסייעת לגננת כי ידוע לגן. מחוץ גם זכויותיהם בשמירת

 אלו תנאים ברצף. רבות שעות במשך יום, בכל כמעט במגע אתם ונמצאות הילדים את פוגשות הן צעירים.

 פיזית או נפשית פגיעה לזהות החיים, על לשמירה בסיסיים והרגלים מודעות להקנות יכולתן את מגבירים

כך. על ולדווח בהם לתמוך בילדים,

החוברת מטרות
בסיכון לילזים ביחס עמזות של מחוזשת ובחינה חשיבה לעוזז מודעות

משפטי-חוק׳, מיזע העבות באמצעות ילזים זכויות בנושא עופל ולפזו חרזות להפחית מיזע

וטיפולי-פחצזוול׳ חינוכי-תיאווס׳ עובזתי-סטטיסט׳,

ובסיכון סיכון מול הנמצאים ׳לזים זכויות בנושא תכנית לפיתוח כיוונים להציע פעולה
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החוברת מבנה

 מקרה כתיאור שמתחיל מה ואלה. שירה למקצוע: חברותיה שתי את משתפת והיא תמר של בגן קורה משהו

 ניתן במי בסיכון? ילז מזהים כיצד רבות: בשאלות והתחבטות התלבטות הגננות שלוש אצל מעורר ילדים בגן

 על להגן להם לסייע כדי או סיכונים לצמצם כדי ילדים בהם לצייד שניתן הכלים מהם ולהיוועץ? להיעזר

 מוסרית אחריות נטילת משמעו זה מסוג שיח של קיומו עצם ההורים? את לשתף ניתן דרכים ובאלו עצמם?

 גננות של ותכנון חשיבה בצוותי לברר מומלץ שאותן שאלות שזורות בסיפור ילדים. של שלומם על לשמירה

דמויות(. כשלוש )מסומן וסייעות

 בילדים הטיפול בתחום הידע העשרת שמטרתן ועובדתיות, תיאורטיות הרחבות מובאות הסיפור לצד

 בהתאם שונים בכיוונים לפתח אפשר אשר נורה( - )סימנם לפעילויות רעיונות עולים במקביל בסיכון.
לצורך.

 לימודים תכניות נבנות בסיסן שעל שונות חינוכיות עולם השקפות לבחון הזדמנות מהווה המתואר המקרה

 פי על תכנית את גם ובני בנושא, החינוכית עולמך השקפת את בחני למחנכת: המלצתנו גנים. בשלושה

בגנך. הקיימים הנתונים

רמות: בארבע צעירים לילדים פונה בסיכון ילדים זכויות בנושא תכנית

אפשו״ם סיכון מצבי לגבי היזע והוחבת חשיפה יזע

עצמית להגנה היכולת להגבות עצמי ביסחון טיפוח תשות

סיכון מצבי עם ולהתמוזזות נכון סיכונים לניהול סיכון, מצבי למניעת מיומנויות פיתוח מיומנויות

ורצוני מוזע באופן עצמית, ולהגנה זכויות" על לשמיוה התנהגות זפוס׳ אימו׳ן הרגלי□

ל"גנן". ג□ הכוונה ב"גננת" לילדה. ג□ הכוונה "ילד" נכתב שבו מקו□ בכל הערה: 6



براآل׳1ل יר»וי5 המניין מן שלא פגישה
 שיוה שהתעורוה אחוי דקות כמה הגיע הצלצול .16:15 השעה שני, יום

מהמיטה. אותה הקפי׳ן והוא הצהריים ממנוחת
קוה?" "מה מיד, זיהתה היא "תמר?"

 להתייעץ חייבת "אני הקו: של השני מעברו מתוח נשמע תמר של קולה
למשהו." בקשו אתכן

 יוחון קויאת את אלה של בביתה הטלפון טוטוו קטע מכן לאחר מיד
 מסתורין, איזה יום. באותו יותר מוקדם הדואו מתא שהוציאה הגננות
 תמר ממתי במקומה. האפרכסת את שהניחה לאחר לעצמה אלה חשבה

 ובע כעבור בטלפון? כבר מידע שביב לא אף מוסות ולא מתאפקת
ממולה. תמו, של במטבחה שתיהן התיישבו שעה

לעניין. ישר לגשת בחברתה שירה דחקה "נו?"
 התקובו האחוונות בשנתיים שכונה. באותה ילדים גני ניהלו שלושתן

 בלט ביניהן והשוני אחו מוקע הגיעה מהן אהת כל העמיקה. והיכוותן
 11 לעומת אלה, של ותק שנות 20 הוותק: ובשנ"ת עולמן בתפיסות

 על אף משלה. בגן אם" כ״גננת תמו של הוותק שנות ושלוש שירה של
 מגובשת ולמידה תמיכה לקבוצת והפכו משותפת שפה מצאו הן כן, פי

בעוב. שלישי יום מדי לשבוע, אחת שהתכנסה
 פגישה והזמינה לחבוותיה בהול טלפון תמר הרימה כאמור, הפעם,

המניין. מן שלא
 לאחד הצמידה שתמו הבדוי השם היה זה עופרי?" את זוכוות "אתן

בצוות. הדיון לצ-וך בגנה, מהילדים
שיוה. אמרה היצירתי." הילד לשכוח? אפשו אין "בטח,

 בהתייחסה אלה שאלה לא?" הבובות, עם ששיחק עופרי אותו "זה
 שתיים השכיב עופוי שבועיים. לפני עליו להן סיפוה שתמו למשחק

וכשסיפרה "מגונות", כינו שהן בתנועות השנייה על אחת בגן מהבובות

וערנות מודעות
בילדים? פגיעה במניעת הגננת תפקיד מהו
 להקשיב לילזים. הגננת ביו גומלין ליחסי האקלים את שיוצוים הם הזז׳ ובבוז אמון

 בכן להם תעזוו גננת להשתלט. ובלי להתערב בלי אותם, לכבז פיוושו לילזים

 צויכים הילזים הכול. ׳וזעת שאינה לילזים ותאמו אותנטית, עצמה, היא שתהיה

 יש לילד גם אן שלומם, ועל עליהם האחואים הם המבוגרים שאמנם ללמוז

עצמו. על אחריות של תחושה לו להעביר וחשוב ח״ו על מבוטלת בלתי השפעה

 הראשונות, ׳לזותו בשנות הילז אח המלווה החינוכית הזמות היא הילזים בגן הגננת

 התנהגויותיו ואת אותו וכזכירה הילד אל קרובה היא כזאוז. ופגיע חשוף הוא שבהן

 פגיעה האפשר, ככל למנוע, כז׳ לפעול אחויות עליה מוטלת לכן השונות. ותגובותיו

 עליה כן לשם להתעללות. או להזנחה חשז של במקרים לטיפול ולהפנות בילזים

 קיצוניים לשינויים חריגות, ולתגובות להתנהגויות ערנות לגלות לילז, קשובה להיות

 חשובה גופו. על בסימנים להבחין ועליה ובהופעתו, במצב-רוחו הילז, בפעילות

 ובות לס״ע עשויה ומסווה אחראית גננת בילזים. ההתעללות לתופעת המוזעות

גנה. ילזי של וגופם נפשם בריאות על בשמיוה

 שלילי, כגוום אליהם התייחסו שהגננת/המווה ההבנה עם הגזלים בסיכון ילזים

העצמית. מזהותם כחלק זו שלילית תפיסה לאמץ עלולים

היכרות שיחת הווים: שיתוף ح
 וב״חוז הגן ילזי כלל של לרווחתם חיוני למחנכים הווים ביו הפעולה שיתוף מיסוז ٠

 משפחתיות פגישות לנהל מומלץ השנה תחילת לפני כן, על בסיכון. ילזים לטובת

וילז. הווים זוג כל עם

אישי. קשו ׳וצות הילז בשיתוף ההיכוות שיחת ٠

 להורים ומקזישה בגן שונים באזורים פעילויות לילז מציעה הגננת מכן לאחו ٠

 וההערות המיזע הילד. סביבת עם היכרותה את להעמיק כז׳ הלב תשומת את

 התפתחותו את ביחז לקזם תובהו: שהמטרה וחשוב כועקב, במחברת נושמים

שלהילז.

עזוה. ההווים מבקשים זה בשלב כבו לעתים



 לשיוה התנהגויותיו. אחר ולעקוב עין לשים שמוטב אלה כזענה כך על
 הילד של ליציותיות זאת ייחסה היא במיוחר, חריג נואה לא העניין

ה״טירונית". תמר של ולהיסטריה
 קודם כבו לב. בתשומת לו והקשבתי בו התבוננתי שהצעתן, "כמו

 בשיחה אותו שמעתי היום אבל שלו, שונות התנהגויות לעצמי ציינתי
 שנאלצתי מפורט כך כל ידע הפגין הוא ב׳מופאה'. בנות כמה עם

 שמיד "כמובן תמר. סיפרה המלומדת," ההוצאה את ולפזו להתערב
 האינפוומציה. את שואב הוא מהיכן לברו וניסיתי בצד אתו ישבתי

 "שאלתי גבה, שהוימה שירה את תמו עצרה יודעת..." אני בסדר, זה
 אני מה הבין לא הוא אבל אותו. הנחיתי לא בלבד, כלליות שאלות

לשחק." לחזוו רצה ורק ממנו רוצה
 אמורה לא באמת "את אלה. אמרה וידוי," ממנו להוציא תנסי "אל

 חוץ בבית. שקורה מה על מנחות שאלות אותו ולשאול ילד להוביל
 סומך לא עדיין הוא אותך, מכיר לא עדיין עופרי השנה, תחילת זו מזה,

 שלו." הוגישויות ואת אותו מכירה מספיק לא את וגם עליך,
 במבוגוים תלויים צעיוים "ילדים מכול: הגרוע את דמיינה כבו תמו

 מתנהג מבוגר אם גם "אז הסכימו, חבוותיה נכון?" צורכיהם. לסיפוק
 טבעית כתופעה זאת לקבל עלולים הם ופוגעת, סוטה בצורה כלפיהם

 יומיומית."
 האדם על להגן נוטים אפילו "ילדים הנחתה. את אישרו ושיוה אלה
 בהם." מתעלל הוא אם גם ומעריצים, אוהבים שהם
 ונווא?!" איום דבר לעופוי קורה באמת אם מה "אז

 אנחנו נסחפת. את "היי, שביניהן: הצעיוה את להוגיע מיהוה שיוה
 ילד הוא שעופוי לוודאי קווב נמהרות. ממסקנות להיזהר חייבות

 לצפות מספיק סלט. מזה ועושה ומשם מפה מידע קטעי שקולט סקרן
בוטים. מיניים מסרים לקלוט כדי פרסומות, של דקות בכמה בטלוויזיה

 כחלק בגן להנהיג שכדאי נוהל הוא לגננת ההווים ביו הזז׳ ו״זוע פנ״ה מעון ٠

 מכבזח בו, מתעניינת הילז, את שכוקבלת גננת החינוכית. העבוזה משגות

 פתיחות תשזו התנהגותו, את מבקות או שופטת ולא פוטיותו ואת וצונו את

בה. ולהיעזו אליה לפנות ולהוויו לו ותאפשו

שנתית תכנית
 ותכניות לימוזים תכנון הכוללת שנתית תחזית הגננת מגבשת השנה בתחילת ٠

אישיות. קיזום

 את האישיות הקיזום בתכניות והן הלימוזים בתכנית הן לשלב כזאוז מומלץ ٠

סיכונים. עם והתמוזזות ילזים זכויות הנושאים:

 גוומים שני ועל והוויהם הילזים עם אישית היכוות על מבוססות התכניות שתי ٠

נוספים:

וילזה ילז כל של הפוטנ״ם והקשיים הכוחות זיהוי )א(

כקבוצה הילזים של והחולשות הקבוצתי הפוטנציאל איתוו )ב(

איתותים
 אם לבזוק כזא׳ מזאיגים, להיות שעלולים מסויכוים לסימנים לב שמים כאשו ٠

 בהתנהגות, שינויים הווח, צב בכו ׳ויזה כמו אחוים, בתחוכזים גם שינויים ק״מים

 בכווכנות ויויזה בגן אותו הסובבים עם הילז של בקשו שינוי זופן, יוצאות תופעות

חיצוניים. סימנים ק״מים אם לבזוק כזא׳ כן כמו בגן. בפעילויות להשתתף שלו

 בכל הנוומה. בתחום מוסבוים להיות עשו״ם חויגים סימנים קוובות לעתים ٠

 יש כן על נכוהות. מסקנות מהסקת להיזהו וחשוב אבחון, איננה תצפית כוקרה

מוכוחה. עם להתייעץ

 בילז, מצפ״ה כתוצאה להתקבל עשו״ם להתעללות או להזנחה אותות ٠

 באמצעות או הילז עם בשיחה או ההווים עם בשיחה שמתקבל מיזע באמצעות

מיזעמגוומיםאחוים.

 )לביא-קוצ׳יק בסיכון ילזי□ לאיתור הזוכה בהוברת לע״ן מאוז מומלץ

 את ומתארת לשלביו, האיתוו תהלין את מפוטת אשו (20 עכו' ,2000 ניוית,

 שש. עז שנת״ם בני וילזים שנת״ם גיל עז מליזה ילזים גילים: לפי הסימפטומים



 המידע. לסינון כלים להם חסוים אבל ילרים, מסקונות מאוד פוסומות
 נהנים שילדים חדשים ומושגים מילים כמו להיות עשויות התנהגויות
 בקיצור מהסביבה. התפעלות מעווו העניין אם בייחוד בהם, להשתמש

מיותות". בפאניקה מדובו לדעתי
 התנהגות לגבי בואש לנו שיש מוקדמות מהנחות להידהו "צוין

 לתמר: ופנתה שיוה של טענתה את ויככה אלה, הסכימה מינית,"
 את שמאפיין מה כל את ממצה אינה מדהה שאת הבעיה מקרה, "בכל

עליו." יודעת את בעצם מה תבדקי נכון? עופוי,
 מפי ששמעה את תמו סיפרה פוודים," שלו שההורים טוענת "ווחמה
 ההורים בשכונה. שמספרים מה ודה בעניינים מעורה הרי "היא הסייעת,
לנו." שהייתה בשיחה כן על סיפרו לא בעצמם

 הילדים של ההווים גם מה? "אד במהירות: סיננה٠ עיניה צמצמה שירה
 אלה בסיכון." ילדים שהם לי תגידו תכף אומר? דה מה פרודים! שלי

 בטופס והתבוננה שלה בקלסו עלעלה שתמר בשעה שירה את הרגיעה
 לעין. בולט בוישול עופרי של הוריו שמילאו האישיים הפוטים

 בקריאה ועברה תמר ציינה במחברת," משלי הערות לרשום "התחלתי
 אחרים. ילדים כלפי תקשורתי חברותי, ילד מההערות: כמה על דמומה
 החליף בקושי ווחמה ועם אתי להיפרד. מתקשה בבוקר, להורים נצמד
 עיניה הרימה היא מתבייש... כנראה השנה, מתחילת מילים כמה

 טועה," אני אולי אבל לו, קווה טוב לא שמשהו חושדת "אני מהדפים,
 מחו עושה אני "מה אותה: שהטוידו השאלות בצרור והמשיכה אמרה
 את אדמן היום שכבר כדאי אולי יישנה? המקרה אם מה בגן? בבוקו
 בבית יספרו הילדות אם לי? אומוים הסימנים מה לשיחה? ההווים

 כבו נדעמים טלפונים לקבל צפויה אני בגן היום שקיבלו ההרצאה על
בגן?" האחרים הילדים את מסכן הוא אולי ובצדק. הערב,

הבאים: לתחומים מחולקים הסימנים
חיצונית הופעה ٠

גופני מצב٠

ושכלית מוסווית התפתחות ٠

התנהגות ٠

ומשחק ציווים ٠

משפחתו עם הילז של הקשר ٠

הגננת אל ההווים יחס ٠

בסיכון? כשנזההייד נגיב כיצז
 בסיסיים כללים מובאים (46 )עמ׳ בסיכון ילדים לאיתוו הדרכה בחובות

 שמנסה בילד לתמון לגננת לסייע מסותם בסיכון. ילד עם ולשיחה להקשבה

 בחובות. דה פוק בעיון לקווא חשוב לו. שקורה ובמה בוגשותיו אותה לשתף

הנ״ל: בחובות המפווטים הכללים על כובוססות הבאות הכותוות

ועונית קשובה היי ٠

תדובבי תלחצי,אל אל ٠
עלולה כדאת פנייה מתוחש. באמת מה אתם לבור לנסות כדי להורים תפני אל ٠

עתידית בחקיוה ולפגוע הילד את לסכן

מובויו בו חודו הוא אם גם בוצינות לילד התייחסי ٠

אומו שהילד מה הכילי ספגי, לן. מספו שהילד מה את תפושי אל ٠

 שאת או שומעת שאת למה ביחס דעה לן שיש וושם תעביוי אל וגועה. הישאוי ٠

חודה לא ואכפתיות, דאגה הפגיני מדועדעת,

 מה ו לובו עצמו, על לספו הוגשי המוחב את לילד תני ותומכת. אמפטית היי ٠

ווצה שהוא וכמה רוצה, שהוא

הפועות ללא ולמקום לדמן מתאימה, לאוויוה דאגי ٠

תשקוילילד אל לעולם ٠

דבו תבטיחי אל לעולם ٠

שקוה למה אחואי או אשם אינו שהוא לילד הבהיוי ٠

בוחו שהוא בביטויים השתמשי הילד, שפת את כבדי ٠

9 מקצועי מגוום תמיכה קבלי לעצמן. הדבוים את תשמרי אל ٠



סו

ן?1٥٠ס٥ )־,Ml עי עדיפויות סדרי
 חג את שיקשוו פעילויות לתכנון שנפנו לפגי כוגיל. נפגשו הן למחרת
 האם, של המתחמקת תגובתה על מתמר שמעו לגשם, לציפייה הסוכות

 שיתאמו השתיים סיכמו זאת עם נוספת. הזחוח נווית שהדליק רבו
לתקווה. פתח השאיר וזה בהמשך, פגישה ביניהן

 לשיתוף תזכה לא שתמר למקרה מגירה תכנית להכין הציעה אלה
 ושימת לעצמה, שהכינה ושימה לה והראתה ההורים, מצד פעולה
 "אבל ולקידומם. ילדים על להגנה הפועלים ואוציים יישוביים גופים
 להמליץ התחילה ההינו..." היועצת ועם המפקחת עם תתייעצי כן לפני

 מהשנה הפעילויות את היום לרענן "תכננו דבויה: את קטעה כששירה
 המתחדשים במרכזים אוויינות ושילוב סוכות? את זוכוות שעבוה,

 הנייו." מגזוות סביב היציוה פעילות את שנפרט קבענו גם בגן?
 חברותיה, עזות את תמו ביקשה הוגלים," הקניית עם ומה "וגע,

 האוכל, שולחן ליד לילדים צמודה עדיין שאני סביו לכן נראה "תגידו,
 בסבון להשתמש ואיך בשיוותים, הפרטיות כללי את להם ומזכירה

האזוו?" כל את להציף בלי ובמים
 הזדמנות זו היווה ועל הגשם תפילת על כשמדבוים עכשיו, "או,

 התלהבה במים," בחיסכון הצורך את ולהפנים הנקודה את לחזק מצוינת
 ועל לפוטיות הזכות על דווקא להתעכב התעקשה אלה אבל שיוה.

 הצורן ועל לילדים להזכיר צויך שלדעתה והחובות הזכויות שאר
 כל שירה, "כן הגן. ילדי של ואחריותי" "זכותי מגילת את אתם לחבר
 שזו תשכחי אל לא? שלנו. העדיפות סדר בראש הילדים מחדש. שנה

 הדופק, על היד את לשים מתפקידנו שלנו. המחויבות שלנו, האחויות
 ההתקדמות את לתעד ולהתבונן, לילדים להקשיב תצפיות, לעוון

אלה. קבעה שלהם,"
הדיון את להסיט שירה ניסתה תפקידים," כמה עוד לנו יש אבל "כן,

בישראל? ח״ם בסיכון צעירים ילדים כמה
 הון בגיל כבו לאתו ניתן כ׳ מצאו בווקז״ל ג׳וינט מא״וס מכון של סקוים ٠

 וישובים בכמה המשפחה לבויאות בתחנות שנערכו מבזיקות גבוה. בסיכון ילזים

בסיכון. שנמצאים כמי הצעיוים הילזים מכלל 6% להגזיו ניתן בממוצע כ׳ נמצא

 גוומים יזי על שאובחנו ילזים על נתונים ובזקן ושויות בשתי שנעשו סקוים ٠

 2.5٥/٥ש- מצאו הספו ובבתי בגנים המשפחה, לבריאות בתחנות מקצועיים
 כולם - המקומיות הרווחה לרשויות מוכרים ולא בסיכון נמצאים 6-0 בני מהילדים

עקיפים-משפחת״ם. סיכון בכזצב׳ או ישירים סיכון במצבי

בסיכון? ילדים איתור על המקשה שתיקה קשר ק״ם מדוע ك٠
 לסיוע וזוכים לרשויות מזווחים בסיכון המצויים מהילזים קטן אחוז וק בפועל, ٠

 לקיומה ביחס המשפחה ששומות הזיסקוסיות ולמשפחותיהם. להם מקצוע׳

 וההזנחה ההתעללות ממקו׳ שרבים הסביוות את מעלה אצלה, התופעה של

כלל. מזווחים אינם

איתוום. על מקשה שתיקה קשו ٠

 שאנו מפני ׳וזעים, לא שאנחנו ואינו, שלא עצמנו את לשכנע ׳ותו לנו קל ٠

 שהווות לתפוס קשה הילז. עבוו ביותו המוגן המקום היא שהמשפחה מאמינים

 קשה כן כמו ההווים. מצז ואוהב חם יחס מבטיחים אינם זם וקשו ביולוגית

 וגם חווה שהוא האונים וחוסו הכזצוקה את מהתעללות, הסובל הילז את לואות

מתפוקת. ולעתים שמזזעזעת המשפחה את

 חויג. כה מעשה עשה עצכונו, את לנו שמזכיו שאזם להאמין שלא נוטים אנו ٠

 היא גם שכן ההווה, עם להזזהות עשויה האישיים, בח״ה אם גם שהיא גננת,

כעס. המעוווות ילזיה התנהגויות עם להתמוזז לעתים נדושוז

 גזולה לפגיעה תגוום התעובות שמא לחשש גוומת המשפחה עם יתו הזזהות ٠

׳ותו.

 הוא פיזי מגע שכן הכחשה או הזחקה להיווצו עלולה מינית התעללות בנושא גם ٠

לילזיהם. הווים ביו חשוב מוכיב

 גבוה, כומעמז ב״חוז הווים, של חלקם את להכחיש אף או למזעו נט״ה ק״מת ٠

 שכבות בכל ק״מת זו לתופעה שהסביוות אף-על-פי ובהזנחה, בהתעללות

האוכלוסייה.



 לצורן שהכינה והחוברות הספרים ערמת על והצביעה הדידקטי, לכיוון
הקרוב. לחודש הלימודים תכנון

 לא - קידמת לא - איתרת "לא אלה, הצהירה תחילה!" "הילדים
לחיים?" אותו תשלחי איך סייעת!

 דופי, מהטלת להידהו שצויך טוענת וק "אני הצטדקה: שירה "בסדר,"
 לגורמים פנייה אותה. הרתיעה אלה של הרשימה אשמה." שכן כל לא

 עצמה היא ומאיים. חריג צעד לה נראתה הילדים גני למערכת חיצוניים
 תיתפס שמא מחשש ילדים לגבי מהתייעצויות האפשר ככל נמנעה
 לתוום לנו "אסוו בסדר: לא אצלה שמשהו לבעיות, שגורמת כגננת

 לדעתי לילד. ביותו המוגן המקום היא המשפחה הרי משפחות, לפירוק
 ילדים שגם כדי בגן שפיות של אי לטפח דה כגננות שלנו האחויות

 הכול." ודה בגן. אותה למצוא יוכלו - בבית יציבות להם שחסרה
 הם מי תהתה: אלה בדבוים. הרהרו כששלושתן השתררה שתיקה
 להיות? עלולים הם סיכון ובאידה בבית? היציבות את שחסוים הילדים

 ילדה "גילי-מגיע-לי". "גילי-לא-בא-לי", גילי. על דווקא חשבה היא
 כמה פי אותה שמעסיקה ומתויסה, מודנית בוטה, מפונקת, יפהפיה,

 לה מגישים שבחיים אמידים, להורים יחידה בת בגן. אחו ילד מכל
 בחו״ל אווכות תקופות נמצא אביה הפה. לתוך דהב של בכפית הכול
 בשמלות נדכרה אלה לפצותה. כדי רבות טווחים שהוריה עליה וניכר

 החדש בצעצוע מצוידת נכנסת כשהיא לגן, לובשת שגילי המפוארות
 אישיים חפצים )להשאיר אלה של להוראתה בניגוד לה, שקנו המשוכלל

 כולם, עם כולם, כמו לשחק במקום ווחות. לסערת וגוומת בבית(,
 כוח, בהפגנת עסוקה היא שמסביבה העולם את ולחקוו לגלות ליצוו,

 נגינת לפי לרקוד עליהם ולכפות המבוגוים את לתמון בניסיונות
 יתו פיצוי אולי מחיו. ובכל עניין בכל לאלה התנגדה גילי שלה. החליל

תהתה. הדנחה? של סוג הוא
 נמצא מה מתכוונים? בעצם למה בסיכון, ילד על "כשמדברים

אלה. שאלה הסיכון?" בתחום

 תחושות בשל אובייקטיבי פחות להיות עלול בעצמו סיכון מצב שחווה מקצוע איש ٠

הוגישות. את לחדד עשוי אישי ניסיון זאת, עם ובלבול; הכחשה חוזה, של

הקש״ם? עם להתמודז היעילה הדיו מהי
לקיומם. דע1כ) להיות ٠

מקצועית. תמיכה ולקבל מיומן אדם עם לשוחח ٠

 אחוים לשתף כדי להתייעצות, קבועים ומפגשים אישית הזוכה תהלין לק״ם ٠

כוח. למקוו להפכם ובכן בקש״ם

בסיכון ילד הגזות
 העלול או הפוגע במצב נמצא בסיכון ילז בסיכון, ילזים זכויות חוק הצעת פ׳ על

 במשפחה, או החבוה בח" בלימוזים, התקין הח״ם באווח להשתלב ביכולתו לפגוע

 ממנו, נובע הוא אם ביו התקינה, להתפתחותו ממשי חשש בו שיש במצב שהוא או

מסביבתו. או ממשפחתו

 התקינה, השכלית ההתפתחות את הנפש, הגוף, שלמות את מסכנת בילז פגיעה ٠

הוגש״ם. הכישווים פיתוח ואת החבותיות המיומנויות התפתחות את

 בנפש, וצלקות וחיצוניים פנימיים סימנים משאיוה צורותיה לכל התעללות ٠

לופא. ניתן לא שלעתים

בילזים? פגיעה במניעת התבוה של תפקיז־ה מה
 הפוטנציאל למיצוי הנזושים התנאים את הילזים לכלל לאפשו אחויות יש לחבוה ٠

שלהם. ההתפתחות׳

 המזינה שמשקיעה זולו כל על כ׳ הוכיחו, הבוית באוצות שנעוכו מחקוים ٠

 חוסכת היא מוקזמים, בשלבים בהם ובטיפול בסיכון ילדים של מוקזם באיתוו

 מועז מבעוז מתאים טיפול היעזו בגלל מכן, לאחו שיושקעו זולוים כחמישה

 נשיוה הנפש, בויאות בתחום ואשפוז טיפול התאבזויות, כלא, בתי )עבו״נות,

ועוז(. בין־זווית אלימות הספו, מבתי
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יוושלים,5 בת אלה,

ואחריות׳" "זכותי איגרת ١٥
 "חובה" משתו(; לקבל או לעשות כשמותו ושות, )= "זכות" כמו מושגים נבוו ٠

 לזאוג תתת״בות )= ״אחויות" משהו(; לעשות ואחויות הכוח התחייבות, )=

משהו( לבצע הבטחה או למשהו

 של המגילה או האמנה גיבוש לפעילות כהקזמה לילזים האיגות את נקוא ٠

 אמנת/ של עותק ילז לכל נחלק הפעילות. כסיכום או בגן" ואחויות׳ "זכות׳

 הילז לשלום המועצה מאתו האיגבת את להוויז )ניתן האיגות ושל הגן מגילת

www.children.org.il שימושי"(: "מיזע בסעיף

יקרים, וילדים ילדות

שלים؛١י,5אלה,בת

 שהביקוו לכם, להזכיר מבקשים הילד, לשלום במועצה אנו,
 שניתנת אפשרות היא זכות לילדים. שיש זכות הוא בגן

 ללמוד הזדמנות עבורכם משמש הילדים גן מישהו. לטובת
 חברים, להכיר מעשירות, מחוויות ליהנות חדשים, דבוים
 להתקדם זו הזדמנות להחמיץ אסור ולהיתום. לתוום

ולהצליח.
 חלק אדם, בני הם ילדים גם זכויות. יש גיל, בכל אדם, לבני

 להם רק מיוחדות וחלקן מבוגרים של כמו הן מזכויותיהם
 לגדול הזכות - לילדים יש ושונות ובות זכויות לילדים. -

 עמדה, להבעת הזכות ובביטחון; בשלום בבויאות, ולהתפתח
 להגנה הזכות רכוש; על והגנה לפרטיות הזכות ורגשות; דעה

 לכבוד הזכות לחינוך; הזכות השפלה; או ניצול פגיעה, מפני
נוספות. וזכויות אפליה ומניעת
 ז^תדידת. גם לילדים יש הזכויות בצד כי לזכור חשוב

ומבוגרים; ילדים - אחרים של זכויותיהם את לכבד האחריות
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 האחריות ממך; שחלש במי ובמירחד באחר לפגוע לא האחריות
 לשמור האחריות ובטיחותכם; בויאותכם עצמכם, על לשמור

 האחריות הכלל; וכוש ועל אחוים של רכוש על וכושכם, על
 לתרום והאחריות הספר; רבבית בבית שונות מטלות למלא

 עצמו. משל משהו לתוום יכול שאיננו ילד ואין לאחרים,
 וידעו להם המגיעות הדכויות את יכירו ם٠ש"לד מאוד חשוב

 הדכויות בין כי לדכור גם חשוב ٦א שלהם, על לעמוד
 להתחשב מבלי כרצוננו, לעשות דכות כל קיימת לא הללו

 לילדים. כדו דכות גם ואין למבוגרים כדו דכות אין באחרים.
 לא עליהן. לשמור דכויותיכם. את להכיר לכם מציעים אנו

 במקביל אן שלכם, בדכויות פוגעים אם להתלונן להתבייש
 בכל אחריות ולגלות אחרים של דכויותיהם את גם לכבד

עליכם. המוטלים התפקידים

דכרו:
 - לי יכאיבו ושלא אותי, יעליבו שלא בי, יפגעו שלא דכותי ٠

לאחרים. להכאיב ולא להעליב לא לפגוע, לא אחריותי
 הגננת, את לכבד אחריותי - בכבוד אלי שיתייחסו דכותי ٠

האחוים. הילדים ואת הסייעת את
 אחריותי - ולחפציי לגופי ביחס פרטיותי על לשמרו דכותי ٠

ולחפציו. לגופו ביחס האחו של הפרטיות את לכבד
 אחריותי - רצונותיי מחשבותיי, דעותיי, את להביע דכותי ٠

 איני אם )גם עצמם את לבטא להם ולתת לאחרים .להקשיב
לדעתם(. מסכים

r --י■ .,ج ן,י 4

 רכוש על לשמור אחריותי - שלי ברכוש יפגעו שלא דכותי
הכלל. רכוש ועל האחרים

אותי מטריד או לי קשה כשמשהו עדוה לקבל דכותי
 ממבוגר לבקש או לאחוים לעדור עדוה, לבקש אחריותי -

לעדוו.
 לקבל החוקים, את לי שיסבירו לבקש להתייעץ, דכותי

 או משהו לדעת רוצה כשאני לשאול אחריותי - תשובות
מבין. כשאיני

 בריאותי על לשמוו אחריותי - ומוגן אהוב להיות דכותי
אלימות. של גילוי מכל ולהימנע ובטיחותי

 - שונה אני אם גם הילדים לחבות להשתיין דכותי
 הילדים לחברת ולהשתייך לפעול ילד לכל לאפשו אחריותי

שונה. הוא אם גם

בבוכה, שלכם
הילד לשלום המועצה

הילד לשלום הלאומית המועצה
National Council 1'or the Child
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pini ר اهب ا1هاد התייעצויות

 ٠ושירה אלה עם ששוחחה לאחו חלפה תמו של הראשונית הבהלה
 השנים. במהלן נתקלו בהם רומים במקוים אותה שיתפו שתיהן

 באשו עמדותיהן את לעצמן להבהיר הזדמנות זו הייתה בעבורן גם
 כאלה. במקוים כגננות מעצמן ציפיותיהן ואת בילדים להתעללות

 בתחום לה, לא בעניין נוגעת היא שמא תמר חששה קודם אם
 עופוי, לטובת בנחישות לפעול החליטה שעתה הוי משפחתי-פנימי,

 עיוית, ועם המפקחת עם התייעצה תמו ההווים. עם בשיתוף ומוטב
החינוכית. היועצת

 התלבטה תמר עיוית. של המוגיע קולה נשמע הקו של השני מהצד
 האב את לקחתי מאביו. להיפרד קשה לו היה "הבוקו עופרי, לגבי

 בתון יותו מכונס נראה עופוי האחוון שבשבוע לו וסיפרתי הצידה
 נפרד הוא שלאחרונה האב לי סיפו אז רק פתאום. בכה ואפילו עצמו

 בבית המעורער שהמצב מניחה אני אחרת. בדיוה לגוו ועבו מאשתו
 לזה. קשוו לא במין שלו העניין אבל עופרי. של הרוח מצבי את מסביר
 לו להראות ממנו וביקש בשיוותים נוסף ילד עם הסתגו הוא אתמול

 איווע לציין "בלי המשיכה: ותמו הקשיבה עיוית שלו." המין איבר את
 התנהגות כללי על חשובה שיחה במפגש התפתחה ילד של שם או

 לעשות צריכה אני האם היא השאלה פוטיים. איבוים ועל בשירותים
לעופרי?" בנוגע נוסף משהו

 לחיבוק, ותמיכה, חום להרבה כרגע זקוק שעופרי כמובן כל "קודם
 להכיל וצריך במצוקה הוא הזה בשלב הסייעת. ומצד מצדך לב לתשומת

 בו: לפגיעה שלך החשש לגבי ווגיש. נבון באופן לו להקשיב אותו,
 אדם מכל טוב יותו הילד את שמכיו האדם שאת להיות יכול כגננת

אם לזהות חשוב מאוד תפקיד לך יש לכן למשפחה. מחוץ אחר
בתחום זה שאין ברור לך להיות צריך סיכון. מבטאת התנהגותו ו4_

 - והזנחתם בילדם להתעללות הישראלית החברה של ביחסה מפנה
ושפיטה חקיקה

 כשהיא החולים לבית מטבויה, שלוש בת ׳לזה מוון, הובהלה ו 988 באוקטובו ٠

 מתמשכת ונפשית מינית פיזית, מהתעללות שסבלה התבזז הכוה. מחוסות

 בהם חוזשים חמישה כעבוו החולים בבית נפטוה מוזן משפחה. קווב מצז

 הסביבה ה״תה איפה קשות: שאלות עווו כוותה הכרה. מחוסות ה״תה

 אחז אף מזוע סוציאליים? עובדים וופאים? גננות? השכנים? ההווים? הקרובה?

לושויווז? זיוווז לא

 )ובשמו ישע וחסוי בקטינים התעללות למניעת החוק הובא ו989 בנובכובו ٠

 נקבע לואשונה בכנסת. סופי לאישוו העונשין( לחוק 16 מם תיקון הושמי

 פנימי ענ״ן עוד אינה המשפחה במסגות שהתעללות משמעי חז באופן בישואל

 על לשמוו החבוה תפקיז עמה. להשלים לחבוה שאסור תופעה אלא משפחתי

להתעוב. החבוה על הזנחה או התעללות של כזקוה בכל הילזים. שלום

 פיזית שהתעללות קבע (4596/98 ע"פ זיו )פסק בישואל העליון בית-המשפט ٠

 לגוום העלולים )הזנחה( ממחזל או אקטיבי ממעשה כתוצאה להיווצו יכולה

 או אימה הטלת אכזויות, בחובם והטומנים שניהם), (או וגשי נפשי סבל או נזק

השפלה.

׳זיזים עזי הגנה
להגנה. הילז מזכות נובעת הזיווח חובת ٠

 את לבקש ושאי ממנה הסובל או במשפחתו אלימות על היוזע משפחה בן כל ٠

 אזם כלפיהם שמפעיל מאלימות ילזים על להגן מיועז החוק המשפט. בית עזות

כלשהי. בזוך עליהם ואחוא׳ בסביבתם הנמצא

ומסיטו תתש״ם ,15ומס' התשנ"א ,؛3ומם' תעונשי؛.'תתש"؛ לחוק )תיקו؛ ויווח חובת

 ישע נוזסז בקטיןאו ענינו, נענוה מקרוב לחשובשזו, סניו יסוך חיהלאדם )א(

 או סעד חאפשוילפקיז נחקזס כן חאזסלד״חעל על׳קחונחעל חאחוא׳ בידי

חודשים. שלושת מאסר דינו זו, תוואת על תעובר למשכורת;

רווחה,שוטר,פסיכולוג, שיועד׳ סוציאלי,עובד חידון,ע/נז וופא,אוווח,עונז )נ(



 זה את "תשאירי והמשיכה, עיוית פסקה אבחון!" לעשות אחויותך
 חייבת את - בסיכון שהילד חושז־ת את אם המתאימים. המקצוע לאנשי

לדווח."
 בסן אכפתיים ההורים סיכון? של מצב זה גירישין בטוחה. לא "אני

 כתוצאה להיות יכול זה מסוימת מהזנחה סובל עופרי ואם הכול,
 את שנדחה ביקשה היא לחוצה, לי נשמעה אמו ההורים. בין מבעיות
תמו. סיפרה בינתיים," לזה להניח והחלטתי הפגישה

 "ילדים היססה. תמר עיוית. שאלה אחוים? בילדים פוגע הוא "האם
 היועצת. הסביוה בסיכון," ילדים הם גם אחרים בילדים שפוגעים

 שהחלפתי אחוי עכשיו, אבל בסיכון, שעופרי חשבתי ימים כמה "לפני
 לא אני אבל שאלה, סימני עם נשאותי אמנם ההורים, עם מילים כמה

תמו. סיכמה בו," שמתעללים חושבת

 הסתייגותה הביעה ושיוה ילדים חקיות נושא עלה הצוות בפגישת
 לשוחח ונוער, ילדים חוקו לגן נכנס "פעם לגן: זרים גוומים מחדיות

 היום." כל את לי שיבש זה בו. י־פגיעה חשד שהיה ילד עם
 תמר. תמהה ההורים?" אישור ללא לגן להיכנס ילדים לחוקו "מותר
 המשפחה, בתון בילד פגיעה על דיווח התקבל "אם שיוה, ענתה "כן,"
 סוציאלי עובד אלא שוטו, איננו הוא ילדים. חוקו לגן להגיע יכול

 תעודה להציג עליו ילדים. לחקירת מומחה לנועו, המבחן משיוות
הפרעה." ללא מבודד בחדו ה״לד עם לשוחח וזכותו

 חוזר את המדף על ומצאה חיפשה אלה, אמוה שלהם," התפקיד "זה
 אלה העלתה בחוזו שעיינו לאחו הדיווח. חובת לחוק שמתייחס המנכ״ל

 נוער. לחוק סעד פקידת עם להתייעץ כדאי בספק עדיין את "אם רעיון:
 חייגה. ותמו שאלות רשמו שלושתן ביחד?" עכשיו? זאת נעשה אולי

 שהתכוננו טוב קצו. שזמנה ציינה כי אם ברצון, נענתה הסעד פקידת

 שבו במוסד צוות איש או מבהל וכן פרה-רפוא׳, במקצוע עוסק או קרימיבולוג

 להם היה בתפקידם או במקצועם עיסוקם שעקב - ישע תסד או קטין במצא

 עליו האחראי נ׳ד׳ ישע בחסר או נקט׳/ עבירה בעברה נ׳ לחשוב סנ׳ד TO׳

 א!למשטרה;העובר סעד האפשר׳לפק׳ו בהקדם ٦כ חובהעל׳הםלדווהעל -

ששהה؛וש׳ם. הונאהדו,ד׳נומאסו על

דיווח חובת ונוהל ההתייעצות תהלין
 סובלים ׳לזה או שילז שיודע או שחושז אזם כל על מוסלת לושויות דיווח חובת ٠

מהתעללות.

 התעללות חמווה, חבלה )כולל לדווח יש בקטינים קטינים של פגיעה על גם ٠

מינית(. או נפשית פיזית,

 מקצוע. באנשי או משפחה בבני מזובו כאשו ׳ותו עוז חמווה הזיווח חובת ٠

 התעללות שק״מת שחושז מ׳ לפיכן עבירה. לזבו שותפות מהווה שתיקתם

למאסו. ואפילו לענישה צפוי - מזווח ולא עליה שיוזע מ׳ או בילזים

בילדים. עביוה על לזווח כז׳ ובהוכחות וזאית בידיעה צונן איו ٠

 לתמיכה מקוו הם נוספים מקצוע אנשי לבד. האינפוומציה עם להתמוזז איו ٠

האיווע. עם ׳ותובהתמוזזות סובה הצלחה המבטיח

מזווחים? למי
 אחו- בהקזם. למשטוה או סעז לפקיז מזווחים - מ״זית סכנה של במקוה ٠

 בהמשן סיוע לקבל כז׳ אחוא׳ תפקיד לבעל או הגן למפקחת מזווחים כן

המקוה. ההתמוזזותעם

 סעד לפקיז מזווחים ואחו-כן הגן מפקחת עם מתייעצים מ״זית סכנה כשאין ٠

הנחיותיו. פ׳ על ופועלים

כיצזמזווחים?
 על היזועים. הפוטים מירב את ולפוט בכתב לזווח מוטב אולם פה, בעל לזווח ניתן

 קיבל כוי הזיווח, מועז לדיווח: הקשווות הפעולות את בכתב לעצכוו לתעד המדווח

הועבו. אופן ובאיזה אותו

 15 מזוגה משפחה קווב׳ או הווים מצז ולהזנחה להתעללות חשז של כוקוה בכל ٠
 סעז פקיז וק הנושא. את עמו לבוו ואיו ההווה עם קשו ליצור איו ואשונה

זאת. לעשות מוושה



 המקרה את בקצרה מתאות שהיא תון תמו, חשבה שאלות, עם מואש
 שדיווחתי," אני שזו מיד ידעו "ההווים מחשיפתה: החשש את ומציגה
אמוה.

 את לחשוף לא בכדי שניתן כל אעשה ואני חסויה נשארת "הפנייה
הסעד. פקידת הבטיחה זהותן,"

 לא לגן? הילד את כשיביאו מחו מולם אעמוד אין אותי? ישאלו "ואם
לשקר." אוכל

 לשאלותינו. לענות ושמחובתן אלין פנינו שאנחנו לומו תמיד "תוכלי
 ינסה או יאיים ההווים אחד שמא חשש לפעמים מעלות גננות אגב,

 הם בגננות הווים של ופגיעה שאיומים מוכיחה המציאות להן. להתנכל
ביותר." נדיוים

תמר. שאלה להעיד?" אצטון "האם
 נגד פלילי הליך ניהול לידי בפנייה הטיפול מגיע רחוקות "לעתים
 אלא להעיד, נדושת איננה הגננת לרוב הללו המקוים מבין ההווים.

 תתבקשי לא - לעדות תוזמני אם גם ילדים. חוקו או הסעד פקיד
 להוסיף בלי האמת את לספו אלא ראיות, להציג או לחקוו לשפוט,

 להוכיח מתפקידך זה אין בהם. שהבחנת חשובים פוטים להשמיט ובלי
חשדותין." את
 זה עם יעשו לא שממילא תחושה לי יש מסתכנת, לא אני אם "גם

 העיזה הועילו," שלא דיווחים של מקוים מלאה הוי התקשורת כלום.
 בנחת: ואמוד, מהשאלה נבהלה לא הסעד פקידת לוווחתה תמר.

 קואת מתי ובכלל, דופן. יוצאי מקרים על רק מדווחים "בתקשוות
 מעוכת המקוים בווב אחוים? בתחומים גם הצלחה, סיפורי על בעיתון
 את ולהיטיב ההווי התפקוד ואת המשפחה את לקדם מצליחה הרווחה
המשפחתית." החיים איכות
את לסבך למה מוגזמים? או נכונים לא בכלל שלי החשדות אולי "אבל

המשפט בית
 במקוים מיז׳ לעזוובאופן נועד התשנ״א ו 991 במשפחה אלימות למניעת החוק ٠

 הגנה צו להוציא המשפט לבית מאפשו החוק משפחתית. בסביבה אלימות של

האלימות. קוובן על להגן בזי מהבית האלים האזם את המוחיק

 סכנה יש אבל התוחשה, לא עוז האלימות באשו גם להתעוב יכול המשפט בית ٠

 המשפט בית באלימות. לנהוג מא״ם משפחה בן כאשו למשל להתרחשותה,

ולצוות: הגנה צו להוציא ושאי

 לבית להתקוב ואף להיכנס עליו ולאסון מהבית האלים האזם את להוציא .1

מאליכזות. שסבלו ׳לזה או ילז נכזצאים שבו

בנשק. להחזיק האלים האזם על לאסוו .2

 למשפט יועמד הוא אותו. לעצוו ושאי שוטו האיסוו, את הפו האדם אם .3

למאסו. להישלח ועלול

 הטיפול אופן על עליו לאחוא׳ או לילן להווות לנועו משפט בית של בסמכותו .4

 למנות או הנפשי, ולשיקום לחינון ללימודים, הנוגע בכל עליו וההשגחה בילד

 תחת הילז את מעמיד המשפט בית לפעמים לילד. כחונן שישמש אדם

 אותו ומעביוים ההווים ממשמוות ילד מוציאים לפעמים סעד. פקיד השגחת

בסיכון. לילדים מקלט או פנימייה אומנת, משפחה כמו אחו למקום

הנוער יחוק7סעו פקין׳
 צעדים לאפשו כדי מפעולה להימנע או לפעול למשטוה ממלי׳ן סעד פקיד ٠

טיפוליים.

 שפנ״ה חשש ק״ם אם למשטרה, מפנ״ה פטוו לקבלת לפנות ושאי סעד פקיד ٠

לילד. תדיק זו

המשפט. לבית המשפחה בשם לפנות ושאי סעד פקיד ٠

 לגן( )גם ילדים נמצאים שבו מקום לכל להיכנס סעד לפקיד מאפשו החוק ٠

גננת(. )כולל הילד של מצבו בזבו ידיעות לו שיש חושב שהוא אדם כל ולחקוו

 - לילדה או לילד מידית סכנה שנשקפת חושש הסעד פקיד שבו חיוום במקוה ٠

 ביכולתו חיוום צו בעזות הסכנה. את למנוע כדי הבנתו לפי לפעול לו מותו

עליו. הגנה לשם מהבית או מהגן הילד את להוציא
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 מהבית." ילד של להוצאתו אחואית להיות ווצה לא אני המשפחה?
 מחויבים כמוך מקצוע אנשי שנית, להתייעץ. שהתקשות טוב "ואשית,

 מונע מוקדם טיפול שלישית, כאחד. הכבח ועל הקל על לדווח
 תועלת מפיקות המשפחות חוב יותד. אף קשים למצבים הידרדרות

 מעטים לא הווים הזאת. להתערבות מצפות אפילו חלקן מההתערבות,
 חוסו חשים הם אחות, לנהוג איך יודעים שאינם משום בילד פוגעים
 וההבנה החמלה כלים. להם שיתנו יד, להם שיישיטו מחכים ורק אונים
 מסבכת שאת לחוש במקום הילדים, כלפי מופנות להיות צויכות שלן

 לא ואם אותו. להתיר עוזרת את - סיבוך קיים באמת אם המשפחה. את
 הוצאת לגבי כלום. קוה לא - מוצדקת כבלתי תתבוו והפנייה קיים
 מעדיפים תמיד אנחנו וממילא פשוט, הלין אינו זה - הוריו מרשות ילד

 הגוומים הוריו. בחיק לגדול לילד 'לאפשו המשפחה את לשקם
 בהתאם נקבעת וזו משפחה לכל טיפולית תכנית מתאימים המקצועיים

 בבית." שינוי לחולל ההורים וליכולת המעשים לחומות
 ששיוה השאלה את תמר שאלה יגדל?" לד’כשה יעבור זה "אולי

עליה. התעקשה
 סובל אכן הילד "אם סמכותי, בקול הסעד פקידת אמוה "תראי,"

 ככל בו. הפגיעה את להסתיו ילמד הוא שיגדל ככל - מהתעללות
 הסלמה של תהליך ישנו לעתים בנפשו. הצלקת תעמיק שיגדל

 הזמן אפקט השנים. עם להחויף עלולה כלפיו והתוקפנות באלימות
 מחר תוליד היום נפתרת שאינה שהבעיה משום גם הילד לרעת פועל

 מסתדרים אינם זה מסוג דבוים בחברה. בל־מודים, - נוספות בעיות
מעצמם."

 יש במקומי. זה את יעשה אחו שמישהו - משהו יש באמת אם ״אז
שכנים..." סבתות,

על להסתכל תוכלי מוסוית האם מלבדן? זאת שיעשה מי אין "ואם

A ٢יהת״ע7 ניתן מ׳ עם בהתלבטות? לשתף אפשר מ׳ את? 
 לפעמים לזהות. שקשה פגיעות הן נטישה או הזנחה מינית, או נפשית התעללות

׳ותו. רחבה תופעה על שמומז איתות לזהות ניתן

 המשן לגבי והמלצות ואשונית העוכה ניתנת הפסיכולוגי השיוות במסגות ٠

 ניתנת פגישות( חמש )עז בסיכון לילזים ואשונית טיפולית התעובות התעובות;

מקצועי. לשיקול בהתאם

 פסיכולוגית( )כגון מקצוע אנשי עם ההתייעצות להתעללות, חשז של במקנה ٠

נועו. לחוק סעז לפקיזת הפנ״ה את מחליף אינו

 בילז לפריעה ביחס דיווח חובת לרבי התלבטות קיימת שבו מקוה בכל ٠
עם: להתייעץ ניתן

המקומית בושות חבות״ם לשיוותים בלשכה הסעז פקיז/ת .1

התעללות, למניעת פסיכולוגי-״עוצי(,ביחיזה )שיוות שפ״י .2

02-6293874 ,02-6293234 טל':
החינון משוז של משפטי יועץ .3

החוחה משוז של ו 18 אוצי מוקז .4

המשטוהבאזוו בתחנת הנועו קצין .5

02-6780606 טל': הילז, לשלום הלאומית המועצה .6
1 -800-223966 טל': הילז(, להגנת )האגוזה אל"׳ .7
החולים וקופות הבויאות משוז של הנפש לבויאות תחנות .8

1202 טל': אונס, לנפגעות לסיוע מוכזים .9
02-6448844 "מוכזליו",טל': ביוושלים לילזים ההגנה סו.מוכז

1203 שלוחה 02-6720650 טל': ילז"(, לכל "בית )בתון מיט״ל .11

ו7



 שהמצפון בטוחה אני להושיע? שיכולת יודעת כשאת במואה עצמן
 הזה. במקצוע בוחרת היית לא אחרת מהילדים, לך אכפת הוי לן. יציק

 לשלומם." לדאוג אחריות עליו מוטלת - ילדים עם לעבוד שבוחר מי
 הטיפול לגבי אותה יידעו שתדווח אחרי אם לדעת עוד רצתה תמר
 בתהליך לעזור ושעשוי הילד לגבי שתגלו מידע "האם ובמשפחה: בילד

אלי?" יועבו - בגן החינוכי
 נחוצות, הסעד פקידת קבעה "לא,"
 שעלינו משום אצלנו נשאר כזה "מידע

 זכותם זו המטופלים, פרטיות על להגן
 תבקשי - לך אכפת אם אבל הבסיסית.

 בוועדת נוכחת להיות מעוובת, להיות
 בתמונה, להישאר תתעקשי החלטה,
תיזמי."

 ן',קו־יתאונו. כיתה א.,
ילזים". "שית פרוייקט ו8



 ه׳هبر׳٠ ه׳راا1 اابرا١حم(2ر>9 ا1׳د٠ הסיכונים מעגלי
 עליהן. האהוב הקפה בית ב״מופסת", קפה כוס על ישבה כבו שיוה

 הצוהלת זמותן נשמעה הסואנת העיר מהמולת המווהק הצדדי בוחוב
הציפורים. של

 הזמינה היא ומתנשמת. מתנשפת כשהופיעה בקצרה אלה אמוה "היי,"
כהרגלה. באיחור הופיעה, תמו קו. מוק לעצמה

 גירושים יודעות, "אתן לאחוונה, אותה שטודו למחשבות דילגה שיוה
 להתגרש ההורים של ההחלטה שלי. בסביבה למדי נפוצה תופעה זו

 הצדה." להידחק עלולים הילדים שבגללה בהתעסקות מלווה
 פחות שלהם במצוקות שעסוקים הווים קרובות לעתים נכון. "זה

 בזוגיות, בעיות רק "לא אלה, אמוה הילד," של וווחתו על מקפידים
 על לועה להשפיע עלולות במשפחה כלכליות או בריאותיות בעיות גם

שלהם." התפקוד ועל הילדים של הנפשי השקט
 אח כשנולד למשל מעבו, במצבי גם מצוקה של תקופות חווים "ילדים

 תמו. הוסיפה במילואים," אבא או בהשתלמות אמא אם או חדש,
 כשהשגרה או מאורגנת, לא "בסביבה שיוה, הסכימה "בעיקוון,"

 במשברים אבל בילדים. ולפגיעה להזנחה הסיכון גדל - מופרת
 המבוגוים קווב, אדם של פטיוה או אבטלה גיווש־ם, כמו במשפחה

 בילדים." לתמוך להתקשות ועלולים לעזוה זקוקים עצמם
 כוחות יש שלילדים חושבות לא "אתן פתוון: למצוא מיהוה שיוה

 סביבתם?" את לחזק יכולת ואפילו להתאוששות מדהימים
 בעיות פחות יש פתאום משתפו, ההורים מצב שכאשו נכון "זה

 יותו. טובים חבותיים קשרים יוצוים והם הילדים אצל התנהגות
 אצל משמעותי שינוי מתרחש במשפחה לבעיות מענה שמוצאים ברגע

אלה. שאלה התכוונת?" לזה הילדים.
היחס על גם מבוססת הילדים של העצמית שההערכה לכן "התכוונתי

ומיזיים ישירים סיכון גורמי
 באינטראקציה להימצא ו״עלולים צעירים ילזים המסכנים שונים גורמים לזהות ניתן

זה. עם זה

 פגות, לזוגמה: התפתחותי. לעיכוב הסבירות את שמגביר אירוע או ביולוגי מצב ٠

שכלית. לקות או גופנית נכות

מינית. או נפשית פיזית, התעללות לה, ٢מחו או במשפחה אלימות ٠

נטישה. או הזנחה ٠

פגיעה. מניעת א׳ ٠

פיזית התעללות
 ומכוון קבוע באופן הילז, אצל לחבלות הגורמים כלי, או מכשיר פיזי, כוח הפעלת

 זעם התפרצויות בגלל או כענישה, שגרתית, חינוכית כזרן פעמי, חז כאירוע או

ההווה. של עצמי בריסון וקש״ם

 אנטי-חבותית, התנהגות רבות פעמים מגלים פיזית כרהתעללות שסובלים ילזים ٠

 כל לא כ׳ לצ״ן יש אחרים. כלפי יותר חשזנ״ם הם כלל ובזון ואלימה תוקפנית

מוכה. בהכרח הנו אנטי-חבותית התנהגות הכ׳פגיו ילז

לזהותם. שניתן וחיצוניים פנימיים סימנים משאירה חמורה גופנית חבלה ٠

רגשית התעללות
הילז. את מבזה או שמשפילה מתמשכת שלילית התנהגות

 לאלימות עזות התעלמות, הזחה, או השחתה הפחדה, ביזוז, זח״ה, זוגמאות:

 רצון שביעות חוסו במבוכה, העמזה קשה, ביקורתיות החופש, שלילת במשפחה,

קיצונית. יתר והגנת הילז ממעשי

 לחשוב אפשרות לילז כשאין ילדים: של וגש״ם גבולות להפגת דוגמאות ٠

 על לו מספרים כשהורים עליו, מושלכים אחרים של כשוגשותיהם ביחיזות,

כמבוגר. לנהוג ממנו מצפים או פרטים, בפרטי בעיותיהם

 הרגשית בהתפתחותו הילז, של הזהות בתחושת מחבלת רגשית התעללות ٠

ובעתיז. בהווה סביבתו עם תקינים קשרים ליצור וביכולתו

 19 הפיזית. התפתחותו על גם להשפיע עלולה הילז של הנפש בח״ פגיעה ٠



 לילד נעזרו העצמי, הביטחון וחיזוק אהבה בבוז, עם אליהם. שלנו
 להתמודדות." מאוד חשובה שהיא חיובית, עצמית העוכה לגבש

 הקושי. את מילד לחסוך אפשו "אי ום, בקול אלה הרהוה "לפעמים,"
 סופג הילד אז - כן ואם בבית, זמינים אינם שההווים קורה לעתים

 ובהתייחס אתו ל؛יות בו, לתמוך יכולות אנחנו ביקורת. או כעם
 ולהיעזר." להישען כתובת לו שיש ידע הוא שלו. לכוחות

 חופתה היא אלה של דבריה ולמשמע לעידוד זקוקה הייתה שיוה
 כעבור המתקוו. מהקפה ולגמה בכיסאה התרווחה הזקופה, מישיבתה

 זאת לדמיין אפשו סיכון על כשמדברים "בעצם אמוה: שתיקה של רגע
 בנחיתות נמצא ונורמלי, בריא הוא אם גם ילד, כל מעגלים. כשלושה
 וחסר צעיר היותו מעצם לסיכון, בפונטציאל נמצא ולכן מסוימת

ניסיון..."
 הוסיפה בו," הפגיעה לתיאוו הדווש המילים אוצו את חסו גם "הוא
 את להבין יכולים לא שפעוטות לנו כשנדמה טועים אנחנו "אבל אלה,

 לגבי אינטואיציה להם יש השפה. חוקי את מכירים שהם לפני השפה
 קולטים תינוקות אפילו להם. שנאמוים הדברים של והכנות האמיתות

רגשיים." גומלין יחסי
 תמים יותר, נמוך מבוגרים, לעומת יותו חלש הוא ילד "ועדיין
 בתאונות להיפגע סיכון סיכון. בקבוצת הוא "לכן תמר, הציעה יותר..."

ביתיות..."
 שבין מהצעירים כאחד הצהריים אחר במשחקים או וגל, כהולך "גם
 את שסימן המחשבה קו את שיוה המשיכה ובכלל..." השכונה, ילדי

צעיוים. ילדים נחשפים אליהם סיכונים של הרחב המעגל
תמו. הזכיוה ביטחוני," לסיכון נתון גם הוא ישואלי "כילד

 בתנאים שחיים ילדים של שני מעגל ישנו "אבל שירה, הנהנה "נכון,"
קושי מפני אפילו ויסוכך שיגן מי כשאין לסיכון. הסיכוי את שמעלים

הזנחה
 המסוות בגבולות הילז של צוכיו מילוי מניעת של מתמשכת פעולה כל או מחזל

 של בויאה להתפתחות החיוניים התנאים של קיומם מניעת הק״מת. התובותית

חינוכית. ואף וגשית גופנית, מבחינה הילז

בילזים. פגיעה של ביותו הנפוצה הצווה היא ההזנחה ٠

 וחסוי זחו״ם בוזזים, ביטחון,חשים מחוסו כלל בזוך סובלים מוזנחים ילזים ٠

הילזים. בחבנת מקובלים פחות והם אונים,

 בשל ׳לזיהם של תקינה להתפתחות תנאים מספקים לא או מזניחים ההווים ٠

וצון. חוסו בשל או יכולת חוסו

 פוטנציאל יש מזניחה או מקפחת חבותית סביבה של בתנאים הח״ם לילזים ٠

בספק. מוטל מימושו אולם תקינה, להתפתחות

 הסביבה במעגלי אותם שמחלישים מגוומים ביומו יום מזי סובלים נבים ילזים ٠

הפיכות. בלתי לפגיעות לגוום עלול זה וקשה מסוכן מצב הקוובים.

תון־משפחת״ם סיכון מצבי
 בעיות במשפחה, זיכאון הן ילזים לסכן העלולות חבנתיות-פםיכולוגיות נסיבות ٠

 של ת1מו או נכות מחלה, אלימות, ען קשות מויבות כמו ההווים ביו ביחסים

 או התמכוויות עקב המשפחה של החבות׳ בתפקוז בעיות הווה, של או אח

עבו״נות.

 לזוגמה: סיכון. למצבי ילזים מפקיוים הולמים, בלתי או לקו״ם וחינון טיפול תנאי ٠

 חוסו ק״מים, לא או מספקים בלתי בויאות טיפול׳ לקו״ם, ותזונה מגווים תנאי

 לחנן יכולת חוסו כלפיהם, אלימות למנוע או פגיעה מפני הילזים על להגן יכולת

להתפתחותם. הנחוצים חיוביים סביבתיים גיוו״ם להם ולאפשו ילזים

 תון- סיכון במצבי במשפחות ח״ם הילזים מכלל 0/3.5° הוווחה לשכות נתוני לפי ٠

משפחתיים.

20



בחיים." ועזגותי מקוי
 שבה במשפחה "שגחלים אלה, הגדיוה סביבתי'," בסיכון 'ילדים "אלה

 הרחב, במעגל הסיכונים מפני ילדם על להגן מסוגלים אינם ההווים
 הסיכון מלבד ועצמאי. בוגו כאדם להתמודדות אותו מכינים ואינם

 והחברתית." הרגשית להתפתחותו לנפשו, סיכון קיים הפידי, לשלומו
 אלא להצליח, הסיכויים מיוב עם שנולדה ילדה בגילי, נזכוה שוב היא

מכשולים. בדוכה מציבים הוויה, כלומר הביתית, שהסביבה
 דבוים ילדים, לסכן עלולים ויומיומיים פשוטים דברים אפילו "הרי
 מספקת לא הגנה צעיו, בגיל מסוכנים למאכלים לב תשומת חוסר כמו

 בטיחות עם ומה גבוהים. מקומות או חשמל מכשירי חדים, חפצים מפני
 בעצם "ומי ושאלה: תמו, ציינה וכנוסעים?" רגל כהולכי בדוכים
השלישי?" במעגל
שיוה. ענתה אליהם," ישיוות מכוונת שהפגיעה ישיר, בסיכון "ילדים

 ירושלים. ג', כיתה ל.,
ולזים" "שיח פוו״קט

סביבתי לסיכון הגורמים
 הם שבשל□ סביבתיים סיכון גורמי עם במשפחות ח״ם הילזים מכלל 3.5% עוז ٠

והסעז. הרווחה מרשויות עזרה לקבל הופנו

 אבסלה, עוני, כמו חבנתיות-כלכליות מנסיבות להיגרם יכול חבות׳ תפקוז חוסר ٠

 שעות עקב ממושכת היעזרות ההווים, של התפתחותיות לקויות הגיוה, גירושים,

נפשיות. ובעיות ההווים של נמוכה השכלה ומת בקו״וה, והתמקזות עבוזה

 שימוש חוקיות; בלתי הפגנות לצוון בילזים שימוש הם נוספים סיכון גווכז׳ ٠

 בילזים ושימוש הילז( בבגז׳ סמים החבאת )לזוגמה: עביוות לביצוע בילזים

 מבוגר של התבצרות )לזוגמה: מהמכוסז מטוות השגת לצוון עליהם, איום תון

מיקוח".( כ"קלף בילז משתמש שהוא תון להתאבז, המא״ם

 מהילזים ניכר לאחוז בעיות. של ממגוון סובלים ומשפחותיהם בסיכון ילזים ٠

 ניכוים ומפעוים נפשיות מהפועות סובלים וובים החבות׳ בתפקוז קש״ם יש

בהשכלה.

 ומצז מכיוים שהם אנשים כוצז לפגיעה חשופים להיות שעלולים ילזים ישנם ٠

 שנמצאים בהם; שיטפל מ׳ שאיו בוחובות; שמסתובבים ילזים זוים: אנשים

 שמונעים שהוא; סוג מכל וסכנה במצוקה שנכוצאים לסמים; מכורים בסביבת

להם. להזיק שעלול מ׳ עם שמתחבוים מינית; שמנוצלים מזון; כוהם

לקויות ובעלי נכים
 הם צמוז בטיפול התלות בשל ׳ותו. הובה פגיעים לקויות ובעלי נכים ילזים ٠

 נתון להיות יותר גזול סיכוי - נכה לילז סיכון. למצבי ׳ותו ובה במיזה חשופים

 הוויו מצו הולמת בלתי התייחסות של אחות לצווה או להתעללות או להזנחה

מטפליו. או

 בומת הנם תקשוות או התנהגות בעיות עם וילזים כפולות לקויות בעלי ילזים ٠

ולהתעללות. להזנחה ׳ותו אף גבוהה סיכון

 לניזו׳ גבוה בסיכון נמצאים - וגילות במסגוות הלוכוזים אלה בעיקו - נכים ילזים ٠

 בעוז מהמשפחות ו2%ל- וק ניתנת נפשית תמיכה והסביבה. גילם בני יזי על

 שנמצאים לקויות בעלי ילזים של לושותם לה. נזקקות מהמשפחות 80%ש-

 הטיפול בתחום למומחים זקוקים שהם מפני שיוותים, פחות עומזים בסיכון

21 ומהתעללות. מהזנחה הנובעות בבעיות בטיפול ניסיון בעלי גם שהנם בלקויות



٠اداواه٠ לריח בטוחה גלישה
עניינית. באווירה של העבודה ר בה؛ התכנסו הן ד؛פעם 9  פעולה מוחב לנו יש הסיכון מצבי של הראשון המעגל את לצמצם "؛די آل

 אני השנה שבתחילת לכן לספו רציתי מזמן "כבר אלה, פתחה גדול,"
 על תנהגו ואם לזה זה שקשורים כללים שני לי ׳יש לילדים: מגלה
 ואני להיפגע לא כדי הכול עושה ׳אני עצמכם: על תשמוו - פיהם

 עצמית. להגנה ממוויכים אותם למותי הצורך׳. לפי בידע משתמש
 אותם. להם ומשננת הזדמנות בכל הללו המשפטים את מסביוה אני
 ולפעמים לבווח לפעמים פירושו להיפגע׳ לא כדי הכול עושה ׳אני

 גם זה אבל אלימים. למצבים להיכנס ולא פעמיים לחשוב או לוותו,
 שעומו נשק בכל משתמש אני - עצמי על להגן צריך אני שאם אומו

 בעצמם הילוים - הצווך׳ לפי ביזע משתמש ׳אני לגבי לרשותי.
 אחים עם מצבים: בין להבחין ולומוים מהחיים דוגמאות מביאים
 במצבי אבל עזוה. מבקשים ומתן, משא מנהלים מזבוים, - וחברים
או בועטים שווטים, נושכים, צווחים, - להתגונן כשצויך חירום,

”"אניזלמא آلا  כותרות לוח יש "אצלי והוסיפה: תמו אמרה הרעיון," את מאמצת "אני )آل

 אותם מלקטת אני בהתחלה עיתונים. בקטעי משתמשת אני - מתחדש
 קצת לועת צויכים הם לדעתי בעצמם. להביא לומדים הילוים כן ואחו
 תשומת את מפנה אני היתו בין אופקים. להוחיב בעולם, שקווה ממה
 מניעה דרכי לשקול הזדמנות זו בגילם. לילדים שקורים לאירועים לבם

והתגוננות."
 שירה. שאלה לצוון?" שלא אותם מפחיוה שאת לן נואה "לא
 ׳תאונה', כמו מושגים להסביר לי חשוב מינון. של עניין זה "לא.

 בלי אותם מזהיוה ואני משוטט׳ ׳כלב או שחור' 'וגל נמרץ', 'טיפול
ואונס." וצח על לפרט 22

קיחתסיכוניםבריאים-מהי?١ ٠

שלום,
 משהו שמא החוזה הילזים, על מןנים אנחנו בראשי... שעובות מחשבה

 אינה החרדה כי מהחוזה. דווקא חוזה אני ١א אותנו. לופתת להם יקוה

 חוויות הובה ٦כ כל עוצות היא בריאה. ٦בדר לגדול לילדים מאפשות

 החוזה עם להתמוזז ללמוז עלינו כמבוגוים לילזים. ובריאות טבעיות

 כזאי אולי בטוחים. ולחוש בויאים סיכונים מלקחת ילוים נעצוו שלא כזי

 בשכונה. לשחק לנו שהיה בחופש שלנו, בילזות ונזכו לאחור שנביט

 ללמוז לגזול, לילזים עוזוים אנו כיצד אבל קשים. להיות יכולים החיים

 ולממון עצמם את להעסיק מבוגו, התערבות ללא ענייניהם את לנהל

עצמם? על

 המזווה, בקסם מתבוננים עין, על מטפסים כשהם סיכון לוקחים ילזים ...

 להם נאפשו לא אם הטבע. עולם את וחוקוים לומזים במים, משחקים

 המסוגלות, תחושת התפתחות את נסכן - סיכון של מסוימת מיזה לקחת

 ועצמאות. אחריות חוש של התפתחות נבלום וגם שלהם, והכוח היכולת

 שישנם כזיזה באותה הללו ההתנסויות מניעת לגבי לכללים זקוקים אנו

 העוכת של חזש לסוג זקוקים אנו הפיזי. בטחונם על לשמיוה כללים

 חיים חוויות מהם שנמנעות ילזים של זכותם את לתבוע !עלינו סיכונים

 על אותי מבקרים הורים לעתים להתפתחותם. וחיוניות משמעותיות ׳-

 בטוחים לי שנראים כושחקים במגושי ולטפס ٢לקפו לילזי מרשה שאני

 מתיוים הווים אותם וכן'. חזים קצוות ללא גומי, או ١ע׳ משטחי על מאוז,

 גבוה בסיכון אותם כמעמיד ‘ל שנראה דבר אופניים, על לרכוב לילדיהם

 בן לבני מושה שאני כשואתה התעלפה ככזעט אחת אמא להיפצע.

סיכונים. בחישוב טובים לא אנחנו עצים.לזעתי על לטפס וחצי החמש
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ולא הילדים של לחיים אקטואליים סיכונים על לדבר צויך "לדעתי
עמדתה, על שידה ה n מד؛,״ ^ותר 2
 עם מגע להם אין "לכאורה אלה, התערבה אקטואלי," דה מה "השאלה أل

 חומוי בגן הנעולים מהארונות מוציאה אני אבל מסוכנים, חומרים
 לפעמים ההזהרה סימני איך ומראה מסוכנים, הם מדוע מסביוה ניקוי,

 ובברכה. בים בטיחות על מדבוים אנחנו בקיץ לא. ולפעמים קיימים
 ומסוכן. חד זכוכית ששבו כמה להם מראה אני בגן נשבר משהו אם

 בעפרונות, במספויים, השימוש כללי את מבהיוים אנחנו שנה בתחילת
 אקטואלי?" לא זה הגינה. בכלי
 כשאני או בדוכים? "ובטיחות המשיכה: ואלה להסכים נאלצה שירה

 אנחנו - בגינה צב מוצאים וכשהילדים לליטוף חיים בעלי מביאה
 משוטטים חיים בעלי עם ומפגש חיים בעלי גידול על גם מדברים
 שבעלי משום גדולות, אבנים מהרמת להיזהר מקפידים אנחנו בשכונה.

לפעמים..." שם מסתתרים אוסיים חיים
 ההיסטריה," קו את לחצות שלא לב לשים צריך וק בסדר. "בסדר,

 חייבים "אנחנו המטבע, של השני הצד את מאירה כדרכה, שירה אמרה
 לנהל ילמדו אין אחות וחובתנו. זכותם זו להתנסות, לילדים לאפשו
 ושימות הופיעו שבו המחשב מסך על הצביעה היא בתבונה?" סיכונים

והתכתבויות.
 שובב. בחיון תמו שאלה מצ׳וטטת?" את גם שירה, זה, "מה
 העולם. מכל הון לגיל מחנכים של דיון קבוצת זאת בדיוק. "לא

 גננות ובדנמרק בקנדה זילנד, בניו גם לבד, לא שאנחנו מתברר
 סיכונים? היטב לנהל צעירים ילדים נלמד איך כמו בשאלות מתחבטות

 להם לתת צריך ומתי עצמם את מלסכן ילדים לעצור צריך מתי
 על יתו עליהם לחסות או אותם, לחנוק ולא לחסום ולא להתנסות
שהשתתפו מחנכים של תגובות ולתמר לאלה הראתה היא המידה?"

לסיכונים להתכונן ة
 וזאות. אן של במצב הטמון הסיכון את להפחית ניתן וניתוחו אמין מיזע באמצעות

נעזוולילזים:

עונות. שמחייבות יומיומיות לסיטואציות המוזעות את להגביו א.

ולהגזיום. סיכונים לזהות ב.

בפניהם. העומזים הסיכון סוג׳ את לאפ״ן ג.

 מתמקזים. שבה הבעיה של קיומה עצם את לנסח ז.

 ואז: סיכון למניעת ככלי מיזע לאסוף מתפקיזנו

 שונות פעולה זוכי להעוין הילזים, עם אותו ה.לנתח

עצמית והגנה שמיוה של במיומנויות לצ״ד .1

החלטות מקבלים אין ללמז ז.

 להתוחשות הסביוות )את הסיכון ומת את שתקטין פעילות - מונעת פעילות

 המצב התוחשות לפני לבצע שיש פעילות שניהם(. או הסיכון, חומות את או

המסוכן.

 על להתגבו כז׳ האיווע התוחשות לאחו לבצע שיש פעילות - מתקנת פעולה

שנוצו. הקושי

הסיכון. להתוחשות בהסתבוות הסיכון חומות מכפלת - סיכון ומת

אזהרה סימני
 האזהרה. סימני את ולהזגיש שונים, מוסכמים סימנים הילזים לפני להציג מומלץ

 לילזים. מיוחזת סכנה על המצביעים וסימנים תמוווים מוצבים שונים במקונזות

 הטלוויזיה מסן גבי על המופיע הסימן בזון"; "ילזים האזהוה תמווו למשל:

 או תוופות ניקיון, חומו׳ גבי על האזהוה סימני לילזים; מיועדות שאינן בתכניות

ועוז. אחוים מוצוים
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 שאם ידעה אלה הושת. בוחבי מאתוים שהדפיסה ומאמרים בדיון
 בתובנות אותן ומעשיוה בו מעמיקה היא מסוים לנושא נתפסת שירה

 חינוכיים מידע במאגרי להתמצאותה מודעת הייתה לא אך ייחודיות,
 כשקבעה למסלולו מההתפעלויות הדיון את החדירה תמר באינטונט.

צודקים!" "הם נחרצות:
אלה. שאלה "מי?"

 להיות יוכלו לא מדוע בתעשייה, סיכונים לניתוח שיטות ישנן "אם
 תמר הצביעה לשיפוו?" והמלצות ילדים אצל תוחישים לניתוח שיטות

 הנדסת מתחום משהו ללמוד שנוכל בטוחה "אני המחשב, מסך על
ההחלטות." ותורת הסיכונים

 מדברות ואנחנו למתקן, או לפרויקט סיכונים אלה בתעשייה אבל "כן,
 נדקים הוא הסיכון "ובתעשייה אלה, אמרה בסיכון," )!( ילדים על

 הוא הסיכון בחינוך עסקיים־פיננסיים. נדקים המידע, אבטחת בתחום
והנפשי." הפידי לשלומו הילד, לכוליות

 כך ודאות אי של במצבים החלטות מקבלים שמנהלים כמו אבל "נכון,
 את מנהלים שילדים "אלא תמר, של לדעתה שירה הצטרפה ילדים," גם

תעשייתיות." מערכות ולא עצמם
 אלה תמר. טענה סיכונים," בניהול עוסקות ממילא אנחנו "כגננות

מתכוונת. היא למה כשואלת בה הביטה
 כללי על לשמיוה מודעות כולל למשל בריא חיים לאורח "חינוך

להסביו. שירה התנדבה סיכונים," וניהול בטיחות
 גם פעולה ושיתוף חברות טיפוח אלימות, למניעת חינוך גם אד "אהה,

בהתלהבות. אלה הוסיפה סיכונים," ניהול של ממד יש בהם
 מעשי: בטון המשיכה ומיד בהתלהבות, לרגע תמר נסחפה "בדיוק,"

 בחיי שונות לתקריות תוחישים לפתח לנו כדאי לדעתי דאת "עם
 השלוש בטיחות." הוואות ללמד כך ואגב בגן אותן להמחיד היומיום,

 על רם בקול תמו חדרה השיחה של ובסיומה הסיכונים סוגי את פירטו
שושמה. הנקודות

 רגע הבאה. בפעם שימשיכו ביקשה ואלה מאוחות הייתה כבו השעה
 את כבר לנו כשיש עכשיו יודעות, "אתן תמר: אמוה שנפודו לפני

 טובה. הוגשה עם יוצאת אני סיכונים, ניהול לתכנית הדבוים עיקרי
 אנשים גם ומסוכנים. צפויים בלתי פחות קצת לי נואים ילד של חיים
עצמם." לטובת משהו לעשות יכולים חמש בני

 ציון. מבשרת ז', צ.,כיתה
ילדים" "שיח פרוייקט
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ابر׳ ه ٠٥ סיכונים למניעת פעילויות
שיוה. התעניינה עופוי?" שלום "מה
 והתברו הרווחה, ללשכת "התקשותי עמיתותיה: את עדכנה תמר

 הופתעתי שבועיים לפני סיוע. לקבלת לאחרונה פנתה שהאם
 העובדת עם מהפגישות לאחת אותי גם לדמן ביקשו כשההורים

 במשפחה." כוגע שמטפלת הסוציאלית
אלה. אמרה עליך," סומכים הם "כנואה
 הקשבתי פשוט בנפוד, מההורים אחד לכל להגיע הצלחתי "באמת
 יש - צעירה שאני שאף השתכנעו ״הם בכנות, תמר אמרה להם,״

 היא שלי היחידה ושהמטוה טובות שלי שהכוונות לדבר, מי עם
 את כשתיאותי הרווחה. בלשכת לפגישה שהגעתי כמובן הילד. טובת

 נמצא שבנם בדה האב את האם האשימה במין, עופוי של ההתעסקות
 שאין נשבע האב החדשה. חבותו את שם פוגש שהוא בשעה בדירתו

 סיפר אבל חברתו, לבין בינו האינטימיים ליחסים עד היה שעופוי סיכוי
בטלוויזיה". לצפות לו מרשה הוא הילד עם מעימות להימנע שכדי

 שיוה. שאלה טלנובלות?" של יתו ממנת סובל בעצם הילד "אז
 הלא בזפזופ שיש לנזק מודע היה לא "האב תמר. הנהנה "כנואה,"

 למחות שלהם. העו״סית עם אותם השאותי זה בשלב הזה. מבוקו
 אני הגירושים. הסזו בתון חדשים כללים קבעו שהם האם לי סיפרה
 מתקשוים ההווים הזאת הפגישה מאז הנכונה, בדון שהם חושבת

בגן." שלו ההתקדמות על אותי ושואלים
 ובמקוים הזנחה משום יש מיניים לתכנים ילדים של בחשיפה "לדעתי
 היה שזה ברוו "ועכשיו אלה, אמרה התעללות," אפילו מסוימים
 הטיפול את הזנחת ושלא ערנית שהיית טוב אחות. לבעיה סימפטום
 בנושא."

בסל לזיון ההורים ועד את זימנה היא נוספות. טריות חדשות היו לתמו

עצמית והערכה גוף רימו׳ ي
מאוד. לעצמאי הילד את הופכת הון בגיל המואצת הגופנית ההתפתחות ٠

 מועטה לעזוה זקוק הוא הגוף. על הבעלות תחושת את לממש ווצה הילד ٠

מהמבוגרים.

 תוזעה בעל נפוד אדם שהוא בהבנה תומכת הילו של השכלית ההתפתחות ٠

משלו.

גופו. במגבלות להכיו ולומז מתנסה משחק, הילד ٠

 הצד מן התנהגויות׳! את לבחון בעצמו, להתבונן הילד של היכולת מתפתחת ٠

עצמו. על ולזבו

 וחופש. אחויות מתן באמצעות מתרחש במבוגרים מהתלות השחרור תהלין ٠

והמצפון. הגוף דימוי העצמית, תודעתו מתגבשים מכן כתוצאה

 בתפקוד להפרעות גורמים אלה נמוכה. עצמית להערכה קשור שלילי גוף דימוי ٠

אחרים. עם ובתקשורת

מיני ?*חינוף מבוא أل
 מעסיק המיני השוני המינים. תפקידי את ולהפנים להביו כרתחיל ילד הון בגיל ٠

אחרים. וילדות ילדים ושל שלו הכרין באברי שיתעניין וטבעי אותו,

 ישבן, אשכים, פות, )פין, המוצנעים/הפוט״ם האברים כולל הגוף, חלקי שיום ٠

עניינית. ההתייחסות מאפשר חזה(,

וכן'(. דוחה כולוכלן, )כמו שליליים תואר לשמות מיו אבוי או מיו לקשר איו ٠

 ביחסו לבעיה לגרום עלולה כרינו באברי הילד של לנגיעה ביחס תוקפנית תגובה ٠

 תחושת תתפתח כאסור "תפס הזבד אם מאוננים, 5-3 בני הילדים רוב לגופו.

 פוט׳, באופן בעצמו לגעת אחז לכל מותו להבהיר: יש גופו. לגבי ואשמה בושה

בחדרו. לבד,

 להעמיק כרבל׳ ובפשטות, בדיוק ולתפקודו לגוף באשו שאלות על לענות יש ٠

ששאל. למה או הילד של להבנתו מעבר שהם בפרטים

 יפלשו )שלא אישי למרחב זכויותיהם על הילדים את נלמד אדומים קווים בהגדות ٠

 מסביבו(. לו זקוק שהוא הכ׳וחב גם גזל - גזל שהילד )ככל פיזית ולפרטיות אליו(

אותן. לכבד ויש איש׳ למרחב דרישות ישנן שלזולת ללכרוד עליהם
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 לשמור לומדת "יעל ההצגה את היתו בין והציעה השנה בגן התובות
 של ובתהליך לילדים ההצגה בחיוניות בטוחה הייתה היא עצמה". על

 גם זאת להסביו היטיבה כן משום ٠מתאימה הכנה אחרי לגן הכנסתה
 "למה הוגיש: הנושא להעלאת בנוגע ספקות שהביע האבות לאחד

 עם מוכנה הייתה כבר תמו טען. הוא לראש?" רעיונות לילדים להכניס
 תוופה להקדים מוטב והנפש הגוף לשלמות שנוגע מה "בכל התשובה:

 חלקם ילדים. של במוחם מתרוצצות כבו שהשאלות גם מה למכה.
 אלו את גם משרתת ההצגה אותן. לנסח מתקשים וחלקם אותן מעלים

אלו." את וגם
 יצירתיות ופעילויות ושיוים סיפווים להצגה להקדים הציעה אלה

 הפעילויות מגוון את ולהציע עצמי, על לשמור וחובתי זכותי בנושא
 וגופי" "אני הכותרת את ההצגה. אחוי גם בגן מתמשכת תקופה לאורך

 לפוט מתכוונת "אני והסבירה: בושותי", שלי ב״הגוף אלה החליפה
 עצמם, על לשמוו הילדים על מטילים בעצם שאנחנו האחויות מהי

 מחיידקים, מחום, מקוו, שונות: מפגיעות עליו להגן גופם, את לתחזק
 חשבתי אם לו. לגרום עלולים שאחרים ומנזקים מפגיעות וגם מנפילות

 נדמה הזה בהקשר אז הזה, בגיל הגוף אבוי את לשיים מה אין שכבר
 האיברים של ולתפקידם למיקומם להתייחס מקום יש שדווקא לי

 סבתא את אזמין אפילו אולי והמכוסים. הגלויים והפנימיים, החיצוניים
 הילדים. עם נפלא קשר לה ויש בגמלאות וופאה היא לגן, טל של

ובויאותו." הגוף שמיות על לנו שתספו אבקש
 מראת נציב המצרפים, ושולחן הסדנה אזוו "ליד תמו, אמוה "אצלנו,"

 ובגופם בפרצופם להתבונן לילדים אציע אני פנים. ומואות גדולה גוף
 גדול, גיליון על גופם את לשוטט יוכלו הם שמשתקף. מה את ולתאר

בזוגות." כעבודה
 דיאגרמות וגם ולמשקל. לגובה מדידות פינת להכניס מתכוונת "אני

 הגבולות את חוצים מתי לזעת עוזו חגן בשגות שמתוחשים מקוים ביווו

 מגע נוחת, שאינה למשל׳קיובה הזולת. של האישי למוחב ומפויעים המקובלים

ובו'. הזווע משיכת כפוי, חיבוק נעים, לא

 בהחלפת בשיוותים, פוטיות לו ניתן למשל: הילז. של הפיזי המוחב את נכבז

 שעומז ההיגיון את הזאת, ההתנהגות את נסביו אחו. מקום בכל או בגזים

מאחוויה.

ופואיות. בבזיקות אליו יתלווה שמבוגו הילז של זכותו את נזכיר

 אותו, שיחבקו שינשקו, שיזגזגו, רוצה הוא אם אותו שישאלו זכותו את נזגיש

וכן'. להתלבש להתנגב, לו שיעזוו למקלחת, אתו שייכנסו

 טיפול המין. באבו׳ ב״חוז גופם, את לסבן ילזים ולעוזז ללמז יש שנת״ם מגיל

 הזזמנות היא פיזית קובה ואסוו. מותו מגע על לזבו הזזמנות הוא בילז

עצמו. על לשמוו אותו ללמד הילז, של להעצמה

 ٢מומל לעזוה נזקקים הם אם בשירותים. עצמאיים כבו חובה טוום בגן ילזים
 ולהבהיו השירותים של הזלתות סגירת על להקפיז יש לחים... מגבונים להציע

 בפנים שאיו ולווזא לנקוש צוין להיכנס שרוצה ומי פוט׳ מרחב הם ששיוותים

אישית. זוגמה להראות חשוב אחז. אף

 אחוים של ולרצונות לצוכים להיענות סיווב "לא". להגיז יכולת יש לפעוט גם

 ויש אוטונוכוית, אישית זהות של ההיכו סימני הם מובחנת עמזה לבטא והיכולת

זאת. לעוזז

 מזבוים לא אנחנו הזה "בגן וענייני: מיז׳ באופן נגיב נוחים ולא מביכים לזיבווים

כן." מתנהגים כן/לא

 בסביבה שזבוים או נוח, לא משהו לעשות מנסה מישהו אם לעונות: ילזים נזוין

נעימות. לא מילים בנוכחותו אומו מישהו אם או לו, נוחים לא

 חשוב לסוב. כז׳ משתמשים הם בהן זוכים על להצביע "לא!" לומו ילזים נלמד

לעזרה. לפנות שנלמזם

 מוצנעים, באיבוים בנגיעה כשמזובו וק לא להפסיק לבקש הילד זכות את נזגיש

נוחה. לא או מוזרה להוגשה שגורמת נגיעה של סוג בכל אלא



 "אני ום, בקול שירה שלי',"תכננה השיער ׳צבע שלי', העיניים ל׳צבע
 לשפת המראה את נקשו כך אחר שלהם. הדמות את שיחקוו רוצה
 ולרגשות בגוף, שעובוות נעימות( ולא )נעימות שונות לתחושת גוף,

 דמויות של ובפיסול דיוקנאות בציווי כשנתבונן אמנות, יציוות דוך -
 תצלומי עם וצבעוני כרס עב ספו הביאה אלה עץ." ובגילוף בקרמיקה

 אישה בבית: לה שיש מפוסלות בדמויות נזכרה ותמו שונים, פסלים
וחלקה. לבנה סבון מאבן עשויים כולם וילד, הווה זוג, בהריון,

 אותה הציעה השכן, בגן הגננת סימה, אני׳? הוא ׳גופי הכותות ه על דעתכן "מה שאלה: כששירה אלה של באלבום התבוננו הן

 מאחדת אני אני" הוא "גופי אומרת כשאני ובאמת עיני. את והאיוה
 החוצה בדרן נפגשנו החיבור. בו״ו הדברים שני בין מפרידה ולא

 שלנו?" לפגישות אותה נצוף אולי נהדות, שיחה לנו והייתה מהגנים
 תעשיר נוספת שגננת ידעו הן הועיון. את בברכה קידמו ותמר אלה
 שמחו הן מזו זו כך כל שנתרמו וכיוון חדשות, ראייה בזוויות אותן

שלהן. הקטן הפווום את להוחיב
 של אמהות "שתי אלה, צחקה מישהו," ועוד אני הוא גופי "לפעמים

 הילדים עם לדבו הזדמנות זאת בקרוב. ללדת אמורות שלנו בגן ילדים
 הריון." ועל לנקבה זכו בין ההבדלים על ואינטימיות, קרבה על

 סיפווים ותקבלי ולידה הריון זה מה לן להסביר להם תני "בהתחלה
שיוה. אמרה מדהימים,"

 הריון על לשמוע אוהבים ילדים ומתמיד מאז נפלאות. "ושאלות
אלה. הסכימה ולידה,"

תמו. חייכה ילדים," רק "לא

آل ٥
ن

יויד׳□ בטוח עולם '؛

גופה על לשמור לומזת יעל
 מניעה. מתכנית כחלק (7-4 )לבני הילזים לגני שמיועזת נודדת חינוכית הצגה

 הפוט״ם האיברים על למזה היא בגן מבולבלת. קצת החמש בת יעל האחוון בזמן

 מיני בכל נתקלת היא במציאות אן בהם, לגעת אסור אחז שלאף כן ועל גופה של

 כשהיא אסור. ומה מותו מה רע, ומה טוב מה לזעת מתקשה היא שבהן סיטואציות

 אותן את הילזים בעזות יעל משחזות שאבדה, האהובה בובתה אחו מחפשת

 כשמגע לא להגיז כיצז וע, מגע ומהו טוב מגע מהו לומזים הם וביחד סיטואציות

 על נכתבה ההצגה מצוקה. בעת לפנות ולמי התחושה על לסמון כיצז נעים, אינו

 פזו, יעל השחקנית יזי ועל אל"׳ של הקליני במוכז מטפלים של בכיו צוות יזי

 בשיוים, מלווה ההצגה ילזים. בהצגות וב ניסיון בעלת ושחקנית סוציאלית עובזת

 להצגה נחשפות הגננות ואביזרים. בובות של ובמגוון צבעונית בתפאווה בהומוו,

 לפני עבודה דוכי על לפניהן שממליצה החינון, משוד מטעם מזויכה בעזות

 מביכים מבלבלים, זבוים על הילדים עם לשוחח ניתן שבו ולאופן ואחויה ההצגה

וכואבים.

 ולהזמנות: לפרטים

 הסבוה, מחלקת

 הילז להגנת האגוזה
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هح׳&-)-,م׳نمهسلم עצמית והגנה שליטה
 עופרי של התנהגותו לגבי תמו התלבטה מאז שעבו בזמן

 בין להבדיל נדרשו הן שבהם בגן שונים במצבים חברותיה גם נתקלו
 בילד ילד של מינית פגיעה לבין נורמטיבית מינית והתנהגות סקרנות

 הגבול, עובר היכן להבחין להן סייעה בנושא שעברו השתלמות אחו.
 לב ולשים הנכונות בפוופורציות להגיב למדו הן לילדים. ולהסבירו
 להידלק צויכה ושבהם מתמשכים אלא חד-פעמיים שאינם למקוים

 סוד בין ההבחנה גם התחדדה ההשתלמות בעקבות אדומה. נורה
שמגלים. סוד לבין ששומוים

 של למודעות העלו הן הילדים. את להעצים להן עזוו ההשתלמויות
 על להגן יכולתם ואת עצמם על שלהם האחריות תחומי את הגן ילדי

 מכוון באופן וגם בגן ויצירה משחק כדי תוך התפתחו השיחות עצמם.
קטנות: בקבוצות בפעילויות

 שולטים? אנחנו במה
 מסתבנים, לבד, מתלבשים בגדים, בוחוים אוכל, לעצמנו לוקחים
המכונית. במושב עצמנו את חוגוים

מכסים? אנחנו מה
 מכוסים אחוים חלקים הזמן. כל בבגדים מכוסים שאינם גוף חלקי ישנם

פוטיים. איברים אלה בים. אפילו הזמן, רוב

 נעים? זה - וחיבוקים נגיעות
 נגיעות אלו ואושו. ביטחון חמימות, לחוש לנו שגוומות נגיעות יש

 גוום זה פרטיים באיברים לגעת מנסה מישהו אם אבל בטוחות.
 סימני אלה - המבוכה הפחד, החשש, בלבול. פחד, כעס, להרגשת

עצמנו. על ולשמוו זהיוות לגלות לנו שעוזרים אזהוה

מינית התעללות
 שיש אדם של או מטפל הווה, של מינית הנאה או מין למטרות ילז של ניצול כל ٠

 פיתוי או איום כפיה, כוח, באמצעות פגיעה הילז. כלפי סמכות או כוח עמזת לו

המבוגר. של מרותו ניצול תון

 אחו ילז יזי על לה, מחוצה או המשפחה בתוך להתרחש עלולה מינית התעללות ٠

חד-פעמי. או מתמשן כאירוע לילז, זר או מוכר מבוגר או בגן,

 במעשיו להתבייש שעליו או אותו שמאשימים יחוש לא שהילד כדי בזהירות נהגו ٠

 שינוי לשם כתמיכה ולהיחוות להיתפס צריכה העזרה הבעייתיים. המיניים

רע." "ילז שהוא לכן כסימן ולא התנהגות
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 אז גם לטפל. כדי פוטיים באיברים לפעמים ם٠גוגע ורופאים הווים
 באיברים לגעת אחד לאף אסור כואב. או נעים, שלא להגיד מותו

ושאוהבים. שמכירים מישהו אפילו אחרת. סיבה מכל פרטיים

בשליטה? נשארים איך
מפחידות. או שמפויעות לנגיעות לא! אימוו

- לספר ולא בגדים להוריד מכם מבקש מישהו אם
- שלו הפרטיים באיבוים להסתכל מכם מבקש מישהו אם
 - מוזו להרגיש לכם שגורם משהו לעשות מכם מבקש מישהו אם

...בי! תיגע אל שלי! הגוף זה רוצה! לא אני לא! תגידו:
המקום, את עיזבו

כך, על ספוו לעזרה, פנו
ווצים! שאינכם משהו לעשות לכם לגרום זכות אין אחד לאף

משתפים? מי את
 ספרו עליו. לסמון שאפשו למבוגו לכו בכם, שפגע מהאדם התרחקו

יעזוו. שמישהו עד שקוה מה לו
לכם. שקוה מה לספר תפחדו אל באשמתך. היה לא שקרה מה

לשוטר... חבו, של להורים לסייעת, לגננת, לאימא, לספר? אפשר למי

אל״י( עבוזה, חוברת בשליטה" "אנחנו פי )על

 ,"אבא".6 בן ו.,
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״י3ר,؛ ן1ח(٢٠ר,מ חולו? והאמנות הספרות בעולם

 בסלון הספה על שהתוווחו לאחו לתמו שירה פנתה יודעת," "את
 כרגע נמצאת את שבו שבשלב לי ונראה זה על "חשבתי אלה, של ביתה

 ואת מדרגה לעליית בשלים הילדים והחבוויות, האוויוה מבחינת בגן
בזה." זה הדדית, לתמיכה הילדים את לותום יכולה

טוב. בכל עמ؛ס מגש עם שנכנסה אלה שאלה אומרת?" זאת מה؛ن
 במצבים מעודדת גם אך והצלחות, הישגים על ילדים משבחת הרי "את ئ

ותסכול." קושי של
 או הבנה מבקש "אחד אלה, אמרה מאוד," מעודדת הקשבה "לפעמים

 עניינית." להתייחסות או לחיבוק, זקוק אחר הצדקה, או חיזוק,
 לתמוך ילדים מלמדים איך היא השאלה עושות. אנחנו זה את "אבל

תמו. שאלה ולעודד?"
 ממך. "ולומדים שירה, אמוה עושה," שאת למה לב שמים "הם

 תמיד לא שהוא שלו, היכולות עם הילד את להפגיש משמעו עידוד
 ילד כל של היכולת להפגנת יותר שתתייחסי ככל לכן, בקיומן. חש

 תחושת של המצמיחה החוויה תתחזק כך יתוונותיו, על ותצביעי
ההצלחה."
 מפריע שקט, לא עצוב, הילדים אחד אם בגן. להרגל הופך "והעידוד

 אותו. לעודד שננסה ווצה היה הוא אם אותו שואלת אני מהרגיל, יותר
 תשומת יותו למעט זקוק כשמישהו קטנה, בקבוצה זה את עושה אני
 כך אחו ורק אותך? יעודד מה לשאול: שכדאי לומדים הילדים לב.

להציע."
 כמו "זה אלה, הוסיפה אחוים," לעודד יותו קל ומחוזק מעוךד "לילד
מנוף."
 שעודדנו ילדים - לזה זה לעזוו הילדים את להרגיל נצליח אם "נכון,

שהתנסו וילדים בעצמם, אחוים לחזק יתחילו מחוזקים ושיוגישו 30

?*מציאות מסיפור - הכ?*?*ים ״שום ة
 ל״שום התנהגות דפוסי לפתח חשוב למעשים. מיתוגמים תמיז לא ומיומנויות ינע

בגן. הנלמזים כללים של מעשי

 שיתוף בעצמה. שלה הסיכונים ניהול נון את לילדי□ תשקף שהגננת חשוב ٠

 הילדים אישית. זוגמה בבחינת הוא סיכון, במצבי הננקטים הנעת בשיקול׳

עצכנה... על ושומות נזהות, הגננת אפילו כ׳ בכן נוכחים

 באמצעות מעשה לידי והמיומנות הינע את לתוגם כני בגן נמה מצבי ליצוו ניתן ٠

בובות. תיאטוון או תפקינים משחקי

 לילנים יאפשר ותכני עמי או אנומה כיפה שלגיה, סינזולה, כמו עם סיפוו׳ עיבוד ٠

 הצעות או משמעותיים מבוגוים כנצנ פגיעה בנינות, כמו נושאים עם להתמוננ

מזנים. מזיקות אן מפתות

 שעוצרים לכן הילזים את להכין )יש ההצגה את ונעצור בגן הסיפור את נמחיז ٠

 התפוח את מציעה כשהמכשפה למשל, שאלה. מתעוררת שבו בקטע באמצע(

 הגננת אם להגיב. מתבקשים הילזים שלגיה? תנהג כיצז והמורעל. המגרה

 תתלבט לעשות, מה הילזים עם תת״ע׳ן היא שלגיה של תפקיזה את מגלמת

מולם. רם בקול

 זנות והאגזות הכנעשיות כ׳ כותב אגנות" של "קסמן בספרו בטלה״ם ברונו ٠

 מונע להיות מבלי אותם מביו שהילז כזה, באורח תכנונים פנימיים בלחצים

 התובות איסור׳ את פורצות הן לחץ. למצבי פתוונות מציעות האגרות לכן.

 ולהוציאם לבטאם מאפשוות מורחקים, בתכנים לעיסוק לגיטיכנציה ונותנות

 דומה לה זוכה שהילז הגזולה השחרור תחושת עכנם. להתמוזז ואף לאור

 לילז נמצאים כנזאת, יתרה ביטוי. לה שמוצאת מוזחקת כנאגרסיה לשחרור

 הזמויות על האסורים רגשותיו את להשלין יכול גם הוא עמם, להזדהות גיבורים

הבזויות.

 לא ואשמה תוקפנות בושה, חוזה, גאווה, כבנו רגשות נחווים שלוש, גיל אחרי ٠

 ככל מנטליים. "צוגים של בהקשר גם אלא אכנית״ם ח״ם לאירועי כתגובה רק

 לתוצאות ולצפות לזמ״ן יכול הוא כן סמלי, לביטוי הילז של יכולתו שמתפתחת

מהן. פוחז שהוא או להן מצפה שהוא

 עם להתעמת הילז את מלכנזת המשחק במהלך שונים במצבים התנסות ٠

עצמית. ושליטה הרגעה של מיומנות רוכש הוא ופחזיו, חוזותיו



 השלימה עזרה," לבקש להיעזו, גם שזכותם ילמדו אחרים בעידוד
שהעלתה. הועיון שמאחווי ההיגיון את שירה
 לשני פועל "העידוד ואמוה: ואחויותי" "זכותי במגילת נזכוה אלה

 ללמד גם חשוב נעזו. אתה ולפעמים עוזר אתה לפעמים - הכיוונים
לבקש." לפנות, להיעזר, ילדים
 שיתפה סיכונים," בניהול לטיפול בהמשן - להיעזו ללמוד "אגב
 זהירות שמחייבות יומיומיות סיטואציות לילדים "הצגתי תמו,

 שיבוא כדי מתנות לילד מציע מבוגו אם עושים מה לדעתם: ושאלתי
 ולהוביל בידו לאחוז מנסה או גר, הילד איפה שואל או הביתה, אליו

 קבוע? באופן אותו מטויד לו מוכר מישהו אם ילד עושה ומה אותו?
 מצבים. תרגלנו ממש תפקידים. משחקי אלא שיחה רק הייתה לא זו

 פונים? איך למי? שאלתי: לעזרה, שיפנה לחבר הציעו כשהילדים
התפקידים." משחק להמשן שימשו והרעיונות

 הגיבה תחושותיהם," על לסמון אותם מלמדות גם האלה "ההתנסויות
 לסוב זכותי - לי נוחה לא או לי מוזרה כלפי ההתנהגות "אם שיוה,
 יש בגן וגשית. אינטליגנציה פיתוח עם קשו לזה יש חלק. בה לקחת

 חיתו בין שאספתי. מעיתונים שגזותי אנשים של תמונות מאגו לנו
 איך לתאו וגם ולהביע לזהות וגשות, לשיים כדי בהן משתמשת אני
היום." מרגיש אני

 תמו, אמרה סיכונים," ניהול ועל הסיכון מעגלי על שדיבונו "אחרי
 שעלולים אנשים בסביבתם לזהות לילדים לעזור שאפשר "הבנתי
 שיכולים אנשים לזהות וגם מהם, להתוחק אותם וללמד בהם, לפגוע
 מה פחדים. על לדבר התחלנו שסיפותי סיפווים בעזות להם. לעזוו
 עוזו במה מפחד? כשאני להיות רוצה הייתי מי עם אותי? מפחיד

 כל בגן, יצוו ילדים כך אחו פחד? על מתגבו אני איך הפחד? לנו
הסכנות על אדומה, כיפה על הצגה הכינה אחת קבוצה בדוכו. אחד

 שאיפות מממש וכוח, שליטה חווה ובאמצעותה אחות זמות לובש הילז במשחק ٠

כעסים. ופווק

 ומפויע אותו שמעסיק מה על המשחק בתכני הילז של מהבחיוה לומזת הגננת ٠

מצוקותיו. ועל לו

רגשות של גלויה ؛
 או המשפחה כלפי רגשות לחשוף לילזים לאפשו כז׳ אמנות ביציוות נתבונן ٠

ומאיימת. ׳שיוה שאינה הווים-ילזים,בזון יחסי לגבי

 שונות הבעות משתקפות שביציוות בכן ונבחין אמן אותו של שונים ציווים נבחן ٠

 את פיקאסו פאבלו חקו מיצירותיו בובות למשל לנושא. ביחס מנוגזות ואף

המשפחה: בתון היחסים

 "אוש כאב, מתאו ושחוו, כחול שמן, בצבעי וכבז אפל ציוו .1903 הטוגזיה,

 מאת וחושן" אהבה על "סיפוו הספו כויכת על מופיע )הציוו במשפחה. ובזיזות

עוז(. עמוס

http://www.globalgalery.com/enlarge.asp3id028-38998

 על וכוון בה תלוי ישן, והוא בנה את מעוסלת האם בז, על שמן .1904 וילד, אם

זאגה. של חיבוק צוואוה.

http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
 1905 המוקיון, ומשפחת 1905 קוף, עם המוקיון משפחת ציוויו: שני

 האב של ויחוק משפחתית. אינטימיות כלפי האמן של עוכי זו יחס משקפים

 בציוו ווון גהיוה לעומת הואשון, בציוו לתינוק האם ביו עין קשו חוסו מהתינוק,

השני.

http://www.p0rtlandmuseum.0rg/pysm_art.htm#anch0r.358356

 ועל אמו על יושב הילז לכאווה ויחוק, ניתוק, מתאו בז, על גואש .1905 וילד, אם

בעולמו. אחז כל ביניהם, מגע איו אן צלחת, מונחת השולחן

 כהתכתגות הנקה מתאו אווויו׳, עגול, מתמשן, אחז בקו וישום .1969 אמהו-ת,

והאם. התינוק של

http://www.globalgallery.com/enlarge.asp3id04- 31638

http://www.globalgalery.com/enlarge.asp3id028-38998
http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
http://www.p0rtlandmuseum.0rg/pysm_art.htm%2523anch0r.358356
http://www.globalgallery.com/enlarge.asp3id04-


 מצחיק די היה הזאב הבדידות. הוגשת על ביער, לה שאוובות
 אחו אדומה. לכיפה לתת שאפשו בעצות הקהל את שיתפו וה׳שחקנים'

 בגות ושתי ומפחידים, חשוכים ציווים של סדרה צייר הילדים אחד כן
 שאפחיד חששתי אם מה? יודעות ואתן מפחידות, מסכות יצוו אחרות
 עודות לאור וחשיפתם הפחדים תיבת פתיחת שדווקא גיליתי אותם

אתם." ולהתמודד לפרופורציות אותם להכניס

נינוחות. מקריו בד, על שמן ו.921 ותינוק, אישה

נכות. בז, על שמן .1922 וילז, אם

httpwww.globalgallery.com/enlarge.asp?id=028-39049

 תמונות נזפיס לילדים, הווים ביו יחסים שמביעים דימויים מעיתונים נגזוו ٠

 אמנות ׳ציוות עוכת את או אלבומים לגן ונביא באינטונט, ומוזיאונים מגלויות

תשנ״ו(. החינון, )משוד המשפחה לגננת במזוין

 קובה, מגע, לגבי ותחושות מושגים ביטוי ליז׳ יבואו באמצעותה תעווכה, נציג ٠

במשפחה. ותמיכה חום

משלנו. כותות נעניק תמונה לכל ٠

יוושלים. ,4.5 בת אלה, 32

http://www.globalgallery.com/enlarge.asp?id=028-39049


מהחיים סיפורים ئ
.1988 ושות', וכגולז מכירים, שלא איש נעמי, גוו בן הסיפור: ٠

 משחק תוןבזי פחזים. ומוגיעה מפניזוים אותה מזהיוה במבישל אמה תקציר:

 אן מתלבטת, היא שוקולז. לה ומציע איש לבמבי פונה לבז, כשהיא בחצו,

 בהתנהגותו אותה ומבהיל עמו לבוא אותה מפתה הוא מיזיו. הממתק את מקבלת

 לספו הקושי עם מתמוזזת במבי מכן לאחו מיזיו. אותה מצילים הוויה התוקפנית.

עליה. שעבוה הקשה החוויה על

 עצמית ביקוות חוש חיזוק זהיוות; תחושת סיכון, למצבי וגישות טיפוח המטרות:

פזיזות. החלטות מניעת לשם ואחויות

 ולקויאת שעה, כובע מקזימה לפעילות להקדיש יש .6 לגיל מתאים הערות:

 בבוקו להקזים למשל לטיפוו, ההקדמה בין להפויז מומל׳ן זקות. 40כ- הסיפוו

ולספובצהויים.

 לחשוז סכנה, מוועל, פיתיון, זר, אזהוה, כמו מושגים הבהות מקזימה: פעילות

לסיפוו. שקשווים או בסיפוו שכוופיעים נוספים ומושגים

 אלינו ולהתקוב לגשת שמנסים זוים אנשים אם לדעת אפשר האם שיחה:

פנים? העמדת וק זו שאולי או נחמזים באמת הם - בנחמדות

 כפפה בובת זאב, בצוות כפפה בובת עטוף, שוקולז בובה, עגלת בובה, אביזרים:

 כמו בשמיכה עטופה בובה משרוקית, אויה(, ומסכת זאב כרסכת )או אויה בצוות

במבי( של הכויטה את )שמייצגת כרית במבי(, של )האח תינוק

 את מזמין אותה( עוזבת בכובי של חבותה שבו )מהחלק הסיפוו הסיפור: קריאת

 להתקדם לקום, הרצפה, על לשבת - הקויאה במהלן מצבים לשנות המספות

 במבי, הילזה, משוחחת הסיפור בכרהלן כן כמו להסתובב... כנגורת, לווין בהיסוס,

 ובמבי מנשקת האויה בובת בפואות, וקופצת שוה הזאב בובת וינה. בובה עם

הנ״ל. באביזוים להיעזו מומל׳ן אותה. הוזפת

 חודשים. ככוה לפני כוזמן, לבמבי קוה זה שכל ולספו להמשין אפשו הסיפוו בתום

 צריו שלפעמים למזה היא אבל זוים, כלפי בנימוס להתנהג ממשיכה היא עכשיו

לזעתלומר״לא!"

 נעיכרה הלא בחוויה שקשווות שאלות במבי אל להפנות הילוים את להזמין כזאי

 כעבוו תשובותיה עם ותחזוו לבכרבי, להעבירן כזי אותן תרשום הגננת שעבוה.

 וציני, בעניין שמזובו המסו את לילזים מעבירה לתשובות הציפייה יכוים. כמה

 כווטב זה רגיש בנושא העיסוק כן כמו המקום. על תשובות ששולפת הגננת לא שזו

 התייעצות חשיבה, לגננת גם מאפשות השהייה "עיכולו". לצוון ימים ככוה שיימשן

לשאלותיהם. מפווטת התייחסות עם לילזים מכתב והכנת

.1985 זביו, חיבוקים, סמזו, שיו הסיפור: ٠
 החיבוק כמו נעימים, כן כל לא חיבוקים גם ויש ווצויים נעימים חיבוקים יש תקציר:

 לחבק ושות שמבקשים "אווחים-פווחים" של שצובט, שלוימה זוז של "המסוכן"

בוחוב. מבולבלת אישה של חיבוק או לתשובה, מתייחסים לא אבל

 וצוי; ולא וצו׳ נעים, ללא נעים מגע בין ההבחנה יכולת חידוז המטרות:

 תחושותיי ולביטוי עצמית להגנה הזכות על שמיוה של התנהגות זפוס עיזוז

"חיבוק"? המילה לכם כוזכיוה מה מקזימה: פעילות

 כזווי או צכוו כזוו׳ טואלט, נייו גלילי בצק, פלסטלינה, )חימו(, חומו חומוים:

 ומילוי ניילון גובי גואש, צבעי זזות, עיניים אוטיק, מקלות מקטוות, מנקי קלקו,

להזבקה. בזים ון,

 נוספים סוגים אילו מספו? הספו חיבוקים סוגי אילו על הסיפור: בעקבות שיחה

אתםכוכיוים?

 אומות כוה מחבק? זוה( אישה או אווחים )או שלויכוה כשהזוז הילז מוגיש אין

 לעשות? לילז מציעים הייתם מה אריאל? בנימיני ליאת של באיוו פניו הבעת

לומו?

 אומרים הייתם מה - הכוחבקים למבוגוים בשמו לפנות מכם מבקש היה הילז אם

להם?

 היה לא וזה אתכם שחיבקו לכם קוה האם נעים? חיבוק כשכוקבלים מוגישים מה

נעים?מההוגשתם?

זוב"? "חיבוק כשאומוים מתכוונים לזעתכם ה1לכ

 פסוזת בחומו׳ או רכים בחומוים בחיוה לפי שונים חיבוקים ונעצב ניצוו יצירה:

מקטוות. ומנקי

◄ 33הבא המשן־בעמוז



קודם מעמוד המשן

 הם הצימוקים המנורה", את "כיביתי "אחו׳ שלומית, כהן־אסיף הסיפור: ٠
תשמ״ב. המאוחז, ٢הקיבו עצובים, ענבים

 כל-כן," שלומיאל "אתה בזבויה: מאמו, שספג בהשפלות נזכו הילז תקציר:

 כשנפל אום!" פוא "אתה אבא: של ובגעוותיו מהפח, ובל מעט שופן כשהוא

הוחוב. מן שהביא קרטון להשלין־ לו מווים הם ונפצע. בחצר

הילו? של לכאב לתת אפשו שם איוה הסיפור: בעקבות שיחה

 ההורים לועתו מה - במקומו ה״תם ואם כלפיו? מרגישים ההורים לועתכם מה

כלפיו? מרגישים

ולהורים? לילו? מציעים ה״תם כוה

ו.984 עובו, עם תפסיקי, מיקי ניוה, הואל הסיפור: ٠

 הילוה ושעל. צעו כל על כמעט הקטנה מוים על צועקים ההווים תקציר:

הח״ם. שמחת את ומאבות להפויע מפסיקה

 והווים ילןים וצונות על לספו הילוים את לעווו כוא׳ הסיפור: בעקבות שיתה

 וה נשתף כיצו השני? את אחו נבין אין ביניהם? לגשו ניתן כיצו מנוגוים. שנואים

אתוהונתחשבוהבוה?

נוספים: ספרים ٠
 התמודדות - ילדים בסוד (,2004) עווכות לבנה, וווניק ניוה אשל שוש, צימרמן

 ביבליותיפיה: באמצעות ילדים בקרב וסיכון מצוקה פגיעה, מצבי עם
החינון. משוו - ושפ״׳ אשלים מוערת", מקראה

תשנ״א. והתובות, החינון משוו שלי, ההרגשה עונה, ויסמן

 .1990 יבנה, אוונשט״ן, יהושע הלא-לא, ספר יונה, וילבומן
.1998 פועלים, ספריית בדלת, מצלצל מי חנה, טוומו

 כתו, בלב, לפעמים בגשם לפעמים מתון: החושן", "איש שלומית, כהן־אסיף

1990.
.1987 כוטא, סודות, איו אצלי אווה, וכטו לי

.1991 בויוות, לי, קרה משהו פילים, סויט

.5 בת מ.,
לוי שבתי בית
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ه،׳هـ٢دلىةه הורים שיתוף
 הדעת חוות את לשמוע מעונייגים לא ההווים אם עושות אתן "מה

חברותיה. את תמו שאלה ילדם?" על הפסיכולוגית
 לי עזוה "היא אלה, סיפרה מהילדים," בכמה צפתה "הפסיכולוגית

 לגבי המקצועית. דעתה לחוות והצטרף אצלי שהצטבו המידע את לנתח
 לכן ההווים, ללא מצב תמונת להרכיב באמת נאלצנו הילדים אחד

 של מצבם כי חבל, הדו״ח. סמן על וק אישית קידום תכנית לו בניתי
 שותפים כשההורים קדימה מזנקים ממש והם יותר מהו משתפו הילדים

 לערון אותה שפגשו להודים המליצה הפסיכולוגית לפעמים לתכנית.
 אחת פעם תקשורת. קלינאית אצל או בעיסוק מופאה אצל אבחון לילד
 הווים." בקבוצת השתתפות או זוגי טיפול הציעה היא

 הווים או בנפשם, ילדים שהם הווים "ישנם במוץ: הנהנה שירה
 מאוד שחודים כאלה יש סיבות. מיני מכל לקוי שלהם שהתפקוד

 או עצמי ביטחון חוסו מקרינים הם חנק, עד כמעט שלהם, לילדים
 הילד מצוקת לנוכח שלהם התגובה מסביבם... אחד כל כלפי חשדנות

כשלעצמה." ילדותית תגובה היא
 הם אלה. הילדים,"אמוה של מהחיוניות פוחדים מבוגרים "לפעמים

 שהם כפי יתנהג שהוא כדי שלהם הילד של האנוגיות את לחסום מנסים
 אלה החברתי. מעמדם את או סמכותם את בשאלה יעמיד ושלא ווצים

 וההעזה היציותיות ההמצאה, כוחות לנוכח מאוימים שחשים מבוגרים
 מייצג שהוא מפני הילד את חונקים הם מודע בלתי באופן הילדות. של
עליה." ויתוו שהם ההתחדשות את

 שחולמים "שלוחצים, תמו, אמרה תחרותיים?" הורים על תגידו "ומה
 המחיו... את משלמים באמת והילדים מחיר. בכל מצליחנים ילדים על

 הביקוו׳ ל׳כוטיס הופן ילד חוגים. לשלושה ושומה שלי בגן אחת ילדה
הרי וכולם מסתכלים, כולם כי פשלות יעשה אם לו וחסו ההורה של

לילזים הזהב כילו
ממתקים או מתנות ממנו אקבל ולא מביו, שאינני מבוגו □V אשוחח לא .1

הוו" הסכמת ללא מוכו לא אזם עם לנסוע אסכים לא .2

 למקומות וק אלן מהוו", אישוו קוזם אקבל תמיז - אות׳ מזמינים אם .3

בהם לשחק ל׳ מנשים שהוו"

לבז ולא חבו עם לבית מחוץ אשחק תמיז .4

 אהסס ולא מוחק אשמוו - בסזו לא ל׳ נואה משהו אם חוש׳, על אסכוון .5

מוכו( למישהו לומולא)גם

אחוים פוטים או כתובתי את מוכו לא לאזם אתן לא .6

לבווח ואנסה אצעק - לוצוג׳ בניגוז אות׳ לקחת ינסה מישהו אם .7

 למבוגו מיז אספו - לוצונ׳ בניגוז משהו ל׳ לעשות מנסה מישהו אם .8

בחנות( מוכו במזים, שוטו ילדים, עם אמהות )נשים, עליו סומך שאני

 מה לספו מותו - להבטיח איאלץ אם וגם סוז, לשמוו למבוגו אבטיח לא .9

ל׳ קוה

נעול בבית או סגורה במכונית לבז להישאו אסכים לא .10

שלי הטלפון מספר ואת אודכתובת׳ אלמז .100 לח״ג אלמז .11

הגוףשליש״ןוקלי .12

להווי□ הזהב כללי
מ׳ ועם ילז" נמצאים היכן אזע תמיד ו.

 לאיתותים לסיכונים, קשוב אהיה לילז". וקשוב מאזין מתעניין, הווה אהיה .2

בהתנהגות ולשינויים

 לכובוגוים ולפנות לחשוב זעת, שיקול להפעיל ילז" של יכולתם על אסמון .3

עצה לקבל כז׳

 לשוחח אותם ואעוזז בענייני אותם אשתף לילז": אישית זוגמה אשמש .4

מפני׳ סוזות לשמוו ולא בפתיחות עמי

 ואעלה פגיעה של אפשוויות על אשוחח סיכון, מצבי לזהות לילז׳ אעזוו .5

סכנות של קיומן למוזעות

 שלא ולמגעים להצעות לסוב בזכותם ואתמון "לא" לומו ילז" את אלמז .6

מוכו( אדם מצד )גם להם נואים
הבא בעמוז המשן
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קודם מעמוד המשך

כולם." את מכיוים
 ובקוייוה עצמי בפיתוח הצורן בין קוועים רבים שהווים היא "הצוה

 הווים אפילו "יש אלה. העירה ילדים," ולגדל להוליד הצורן לבין
 ואד באוץ, אחו במקום עבודה ימצא האב אולי מדוודות, על שחיים

 משום עצבני, אבא דה לכך בנוסף יעדבו. והם אתו תעקור המשפחה
 שגותי להיות חייב הגן לכן קיומי. הישרדות במאבק עסוק שהוא
 חוקים של תבנית קבוע, יום סדו להציע בווו, מסודו, האפשר, ככל

 בבוקר יתקבלו שתמיד ידעו שהילדים כדי ראשונית, ביטחון ותחושת
בליטוף." טוב,

 היא הסייעת עם הצוות "ועבודת ואמוה: שירה הסכימה "נכון,"
 עיניים דוג מחבקות, ידיים דוג נוספות, אודניים דוג קריטית. קויטית.
 מגיעה לא להם מה, כוגיל. שמתפקדים שדוומים, בילדים גם להבחין

טובה?" מילה
 שלה, המנהיגות תכונות את לטובה לנצל גילי, התוקפנו^של רמת את למתן כיצדתוכל בשאלד, חברותיה את שיתפה אלה ٠

 להתובות החלו "לאחוונה בגן. האוויוה להעכות שתתוום במקום
 ניסיונה אף על ומהו." יודמה לנקוט חייבת אני המשמעת, בעיות

 עשתונות לאובדן לאלה גומה כמעט גילי של התנהגותה השנים, וב
 הילדה של הדעם שהתפוצויות הייתה תחושתה שלוותה. לאובדן ובוודאי

 גבולות מחוסר נובעות מפגינה שהיא והפידית המילולית והאלימות
 שהתפועה אחרי אחת, פעם מההורים. מקבלת שהיא הפתוח" ומ״הצ׳ק

 בנוכחות ובשיחה לגן בדחיפות ההווים הודמנו הילדים, באחד ופגעה
 "אני הפרטים: את ששמעה לפני עוד לילדה, לומר האם מיהרה הילדה

 עם בשיתוף והתוגדת." משהו לן עשה שמישהו בטוחה אני כועסת, לא
 שלא בדון גילי של אמונה את לוכוש תנסה שאלה הוחלט המפקחת

בצורה להם ותבהיר ההווים עם תשוחח שהמפקחת בעוד כה, עד נוסתה

משלהם איש׳ למרחב ילד" של הזכות על אשמוו .7

עצמית להגנה מיומנויות לפתח לילד" אס״ע .8

 עדוה ולהדעיק לבית ٢מחו הם באשו אל" להתקשו כיצד ילד" את אלמד .9

בטלפון

 לטלווידיה חשיפתם ועל באינטרנט ילד" של הגלישה על אפקח .10

במכונית או בבית לבד ילדים אשאיר לא לעולם .1 ו

 שהם הביטחון את להם ואתן שהם מה ועל שהם כפי ילד" את אוהב .12

מדיקים ומפיתו״ם מצרות להישמו כדי לו זקוקים

הווים מפגש ئ
 כללים של מבחר ובו דף נצמיד הגן ילדי של והטלפונים הכתובות לושימת ٠

 ב״שוב, החינון )כוחלקת חשובים טלפון מספרי להוסיף גם ניתן ולהורים. לילדים

וכדומה(. החינון במשרד הווים פניות קו אל"׳, הילד, לשלום הלאומית המועצה

 או ולהורים, לילדים - לבטיחות הדהב כללי את ההווים, עם במפגש ביחד, ננסח ٠

בסעיפיה. ונדון מוכנה ושימה שנחלק

 להשתמש ולילדים להורים לעזוו כדי לקטגוויות, הכללים את ההווים עם נמ״ן ٠

וכן'. לאירוע לעונה, למצב, בהתאם בהם

ובמלואה: בקבוצות בכללים נדון

לדעתכם? חשוב הכי מהכללים איזה

לילדים? להסביו קשה יהיה מהכללים איזה

לקבל? קשה לילדים יהיה כלל איזה

לקבל? כהווים לנו קשה כלל איזה

הכללים? את ל״שם נוכל כיצד

 או בטיחות בנושאי ׳לזיהם עם לזון מוכנים אינם לעתים שהווים לכן עוים נהיה

 את להפחיד ווצים שאינם משום טוב, לא מגע ומהו טוב מגע מהו כמו בשאלות

להתמודד. חוששים הם שאיתן שלהם, החוזות בעצם אלו הילדים.

 עשי1כ ביזע אותם שיצ״ז כדי יזע1לכ זקוקים שהילדים ההווים בפני נדגיש

 מציעים הכללים ומועילים. בטוחים למבוגרים ולהפון לגזול להם ויאפשר
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 קטנה במסגרת עצמה את גילי תמצא הורם, טיפור שללא חד-משמעית
 שלה. לקשיים להתייחס יהיה שאפשו כוי מיוחד, חינוך של יותר

 לא בשעות לגן ילדתם את שהביאו היחידים היו לא גילי של הוריה
 את מוציאים שהיו ויש בעשר, וק להגיע נהגו מההורים חלק קבועות.
 החליטה ולכן יותר, נוח להם היה שכן משום היום, באמצע ילדיהם

 מנחה ולהזמין גבולות לנושא ההורים עם אחד מפגש להקדיש אלה
אדלר. ממכון

 המתח סביב חווים שהם בקשיים שיתפו ההווים מעוור, היה המפגש
 לבין - שלהם הבחירה חופש ואת ילדיהם זכויות את לכבד הרצון שבין

 להדריך ברווים, גבולות להציב כהורים עליהם המוטלת האחויות
ולהחליט.
היו: במפגש שהתבררו השאלות

 בעצם מהי או: הילד? של חבוים וגם הווים גם להיות אפשו האם •
חבוית? הווות

בעוכו? יפגע שהדבר מבלי שלי הגבול את לילד להציג כיצד .
להחליט? יכול צעיר ילד מה על ٠
 ובבחיוה אחויות בנטילת להתנסות לו להניח צריך מקרים באילו ٠

עצמאית?
 דעתו מכפיית ונשמרים דעתו את להביע הילד זכות על שומוים איך ٠

הוויו? על
אתם? ומתייעצים ילדים משתפ״ם נושאים באילו ٠
ובבית? בגן כללים של משמעותם מה ٠

בגן הסזיו הביקור כיין עי יהורים הנחיות
 סזו על להקפיז ההורים את לעוזז חשוב הילד של הביטחון תחושת טיפוח למען ٠

כללי. באופן קבוע יום

 ,200ו בספטמבו 2מה- א()1סב/ מנכ״ל חוזו פ׳ ועל חובה חינון חוק פ׳ על ٠
שלהם: הסדיו ולביקוו הגן תלמיז׳ לאחזקת אחואית הגן מנהלת

 היכן מצבו, מה לווזא עליה בוציפות ימים שלושה במשן נעדו ילז -אם

הילדים. לגן הגיע לא ומזוע הוא

 הסיבה,לערוך את לבדוק הגתת להיעדרות,ח״בת השביעי מהיום -החל

 אם בושות. חינון מחלקת למנהל ההיעזוות על ולהודיע בית ביקור

 שפת את הזובו אזם הבית לביקוו לצוף כדאי חזש, עולה הוא הילד

לחוק. מוזעים אינם שההורים "תכן ההווים.

 הגן מנהלת על ימים שבעה של מוצזקת( טיבה )ללא היעזוות -לאחו

 ולקב״ס החינון מחלקת למנהל העתק עם ושום מכתב להווים לשלוח

המוצא לשפת גם ׳תווגם שהמכתב רצו׳ ההורים על להקל כדי בושות.
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اهولرروارا?0إل הגננת תפלויד תפיסת
 שמאז שירה הודתה פווים לקואת תמו אצל שנערכה הצוות בפגישת

 החלה היא בסיכון לילדים בנוגע דבוים של לעומקם יוודות שהן
 "קשה בגן: מהילדים כמה לגבי שאלה מעורוי בסימנים להבחין

 קצת השתנתה הילדים על שלי שההסתכלות לי נדמה אבל להאמין,
 מלידתו, כבו שהאדם ההבנה אצלי התחדדה עופוי. של הסיפור מאז
 יכולותיו בהתהוות. נמצא הכל עוד אם גם בשלמותו, אדם הוא

 כשהוא נולד הילד אבל יותר, מאוחו ביטוי לידי ויבואו יתפתחו
 לו היו אילו לו מגיע שהיה כבוד אותו לו ומגיע ובשכל בנפש מצויד

 שחשו וחברותיה, וגובר, הולך בלהט דיברה שיוה ניסיון." שנות 50
בדממה. לה הקשיבו בהתרגשותה,

 ונואה עצמו עם משחק הוא לווב מאוד, שקט תמיד בגן אחד "ילד
 מאוד קטן עצמו את מצייר הוא שלו בציור בו. כשמביטים נבוך

 מתבלבל הוא רופפת, העיפוון אחיזת בציוו. אחוות דמויות לעומת
 שלו הותיעה זה מדאיג שיותו מה מספוים. מזהה לא צבעים, בין

 ואשון ביום הבובות. מיטת בתוך מצטנף הוא שלפעמים וזה ממגע
 הייתה לקטנטונת תינוקת. ועם הבכור אחיו עם בצהויים אמו הגיעה

 מיהרה האם העין. ליד כחול וסימן למטה עד מלמעלה חבושה וגל
 אפילו שאלתי, לא ובכלל משהו, או העציץ על נפלה שהיא להסביר

 החבושה והרגל בזרועותיה הילדה את החזיקה היא כי לב שמתי לא
 מעבר משהו כאן שיש מבינה אני עכשיו גבה. מאחווי מוסתות הייתה

 פתאום בעצמו. שמווכז לילד מעבו או סביר התפתחותי לעיכוב
 פיזיולוגיים; קשיים שפה, בעיות יש הזה לילד החלקים: לי מתחברים

 בדיבוו מאיים משהו יש כלומר חשד, מעוררת בצורה ומדבות זזה אמו
 הטלפון את הרימה היא אליהם, כשהתקשותי שפעם גם נזכרתי שלה.
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בילדים בהתעללות המטפלים הגופים
 לבויאות בתחנות אחיות ומשפחה, ילדים וופא׳ באמצעות הבריאות מערכת ٠

 הנפש לבויאות בתחנות פסיכולוגים החולים, ובתי המיון חזוי המשפחה,

הילז; להתפתחות והמכונים

סוציאליים; ועובדים הנועו לחוק הסעז פקיז׳ באמצעות הרווחה מערכת ٠

חינוכיות; ויועצות הפסיכולוגי-חינוכי השיוות באמצעות החינון מערכת ٠

הרווחה; משוז של הילזים וחוקו׳ המשטוה באמצעות החקירה מערכת ٠

המשפט: מערכת ٠
 מיט״ל אל״י, כמו אחוים וולנטו״ם ואוגונים הילד לשלום הלאומית המועצה ٠

ועוז.

ילדים חקירת
 מספו הילז בילז. לתמון תפקיזה את לזכוו הגננת על התעללות, חושף כשילז ٠

 מלשאול להימנע הגננת על עליו. ושיגן אותו שיבין עליו סומן שהוא לאזם

 אינו הילז שבה בדון מיזע לחשוף הוכשוו נועו וחוקו׳ סעז פקיז׳ וק שאלות.

׳ותו. מאוחו החקיוה בכוהלן לפגוע עלול הגננת יזי על תשאול להשפעה. נתון

 האחראי מיז׳ אלימות מעביות נפגע 14 לגיל מתחת ילז כ׳ חשז עולה כאשר ٠

 משוז מטעם מיוחז ילדים חוקו ידי על ווק אן "חקו הוא מין, מעביות או עליו

הוווחה.

סוציאליים. עובזים כלל בדון הם הילדים חוקו׳ ٠

ואלימות. מין לעביוות קורבנות שהיו ילדים אלפי בארץ נחקוים שנה מדי ٠

החינוכי. במוסד החקיוה לביצוע חשיבות יש לעתים ٠

 ילדים חוקו׳ לכניסת תתנגז לא הגן כונהלת מואש, תואם לא הענ״ן אם גם ٠

בילז. הפגיעה הפסקת חשיבות לנוכח הגן, לשטח

 היחידים העדים קוובות לעיתים הם והתוקף הקוובן מינית, בפגיעה כשמדובו ٠

 חוקו מכויע. משקל בעלת הינה הקוובן עדות ולכן מינית, פגיעה להתרחשות

 התוחשות אופן את במדויק לבוו הילד, לדיבוב בשיטות להשתמש נדרש הילדים

בדיווח. לד״ק הילד את ולעודד האירוע



 הפנייד, טופס על חתמה היא מה, אבל סיפורים. לי לספר התחילה היא
שאלות." לשאול בלי לפסיכולוגית

 מאוד," חמור משהו להיות עלול וזה מקרים צירוף להיות יכול "זה
אלה. אמרה
 ידעתן להתייעץ. כדי נוער לחוק הסעד לפקידת התקשרתי לכן "נכון.

 והסבירה בוצינות מאוד התייחסה היא שלבים'? בשני 'פנייה נקוא שזה
 פנייה קיבלה אם לבדוק תוכל היא והכתובת המשפחה שם שבעזרת

 לאחרונה שהגיעה נוספת פנייה שקיימת התבור ואכן לגביהם. קודמת
הבכור." האח לגבי

אלה. שיערה הספר," מבית "אולי
 הטיפול את ולהאיץ לפאזל חשוב חלק להוסיף עשוי שלן "הדיווח

ניסיון. כבעלת תמר אמוה במשפחה,"
 לפעמים זה מסוג דיווחים לי. אמרה הסעד שפקידת מה בדיוק "זה

 תמו תמר." ממן, גם "ולמדתי והוסיפה: שירה אישרה חיים," מצילים
 הילדים, על שלי התצפיות את לתעד התחלתי "כן, מופתעת. נראתה
 באמת וזה איווע. או טלפון שיחת כל לציין ההתלבטויות, את לרשום

 לפניי מרוכז הכול את וואה כשאני יותו טוב להתארגן לי עוזר
לי." אמרו ומה למי פניתי, מתי - במחברת
 בסיכון ילדים של בחייהם יותו משמעותיות וסייעת גננת "לדעתי

רם. בקול אלה חשבה אחוים," ילדים של בחייהם מאשר
 שירה. הוסיפה החינוך," במעוכת אחרות מדמויות יותר "וגננת
 יותו הקווב הטיפול ההאכלה, הילדים, עם שלנו הפיזי המגע "בזכות
 ללא לפחות שעות חמש במשך אתם ההימצאות רצף ובהיגיינה, בלבוש
 כגננות לנו קל יחסית הספו. בבית שאין אינטנסיביות זו - הפסקה
 ונצמד פיזי מגע הזמן כל שמחפש בילד או ממגע שנותע בילד להבחין

קיצוני." באופן למבוגרים

 בפרטים לתאו יכולים שש, לגיל מתחת צעירים, ילזים גם כ׳ מוכיחים מחקוים ٠

 שנים־עשר עד תשעה של זמן בטווחי שהתוחש בגופם, בפגיעה הקשור אווע

 עליהם, ושהשפיע בהם הקשוו איווע על אובייקטיבית בצורה "שאלו הם אם יום.

מזויקת. תהיה אף לווב התשובה

 זווקא אולם לדמיון, מציאות ביו ולהפויז להבחין בשלים ז׳ אינם צעיוים ילדים ٠

לשקו. יודעים אינם שילדים מפני גבוהה, הצעיו בגיל המהימנות

 לו ומאפשו הילד, עדות מהימנות את להערין הילדים חוקר את מטמין החוק ٠

 מאוקטובו החל העדות. את להתיו או הילד במקום ולהעיד עדותו את לאסוו

אגווף(. כגודל שגודלם )במכשירים בווידאו הילדים חקירות כל מצולמות 2000

 אשר במתווגמן נעדו הוא הילד, בשפת היטב שולט לא החוקר שבהם במקרים ٠

החקירה. בדמן נוכח

(.2000 נירית, )לביא-קוצ׳יק בסיכון ׳לז־ים לאיתור הדרכה בחוברת בנושא נוסף מידע *

.6ש..בן
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 בין "המתח תמו, עדכנה מאוד," השתפו המצב עופרי אצל "אגב,
 שלפעמים מתבור מקומו. את מוצא שהילד רושם ועושה יוד ההווים

 דאת עם וסיטואציה. מקום דמן, של בפוופורציה דבוים לקחת צויך
 הביתה, אלי מודנח או עצוב ילד לאסוף עד רצון בי שמתעווו קורה

 הילד על השמירה שסידווי חשד לי יש אם בייחוד עליו, ולהגן לחסות
יעבור." דה משלי ילדים לי כשיהיו אולי הולמים. בלתי הם

 אחריות." לקיחת של ממקום מגיע שדה "ייתכן אלה, אמרה בטוח," "לא
 להתמודד להם שיעדוו הכוחות את בתוכם למצוא להם לעדור לי "חשוב

 ועוב השכם להם משגגת "אני תמר, הודתה לגן," שמחוץ העולם עם
 ונספגים, מחלחלים שהדברים ומקווה עליהם שדיבונו המנטרות את

 יבוא, חלילה אם האמת, ושבוגע מיותוים מסיכונים להימנע ידעו שהם
עצמם." על להגן וידעו הסכנה, בפני לעמוד יוכלו הם

י׳/•
7

 גן. רמת ד', מ.,כיתה
ילדים" "שיח פרוייקט
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הילז לשלום הלאומית המועצה

חינוכית לטכנולוגיה המנכז - מטח

הילז להגנת האגוזה - אל״׳

ולנוענ לילזים ההגנה מנכז - ליו בית

בישנאל מינית תקיפה ולנפגעי לנפגעות הסיוע מנכז׳ איגוז

החינון משנז ולנים, זכויות "שום על הממונה

הטלפון מספו׳ בילזים, המטפלים אנגונים נשימת

 מה מהתעללות: נפגע ילז כ׳ החושז מבוגג - במשפחה אלימות ומיזע: שינות

לעשות?

 אתנ מלכודת, במשפחה: אלימות של במקנה לעשות מה ענת, בשן מאמנ:

׳שנאל משטנת

 לאנשי הרן, הגיל הרן", בגיל ולנים על "תצפיות ליני, ונויני ענה בקו מאמו:

הון בגיל מקצוע

יסודי קרם לחינון האגף וגיוושין, ׳לנים וב-שיחבנושא מאמו:

ולנים של מינית תקיפה

גננות של הפנימי לשיח המפתח צוון, נעמה מאמו:
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UNICEF
Q 43 או מתאות תמונה כל ויוטואלות, תמונות תעווכת - נכויות של תערוכה 
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והשתלמויות לימודים תכניות

הילד לשלום הלאומית המועצה
 מהוצאות המווכבת מוזולו׳, מבנה בעלת השתלמות - הון לגיל מקצוע אנשי בקוב ׳לנים לזכויות מוזעות א.

ילזים. וזכויות בישואל הילז מצב בתחום המומחים טוב׳ של וסזנאות

 בתחום מקצוע אנשי של הוצאות של משילוב המווכבת מוזולו׳, מבנה בעלת השתלמות - בסיכון ילזים איתוו ב.

 בשטח הפועלים השיוותים תיאוו ומאפייניה, מקווותיה התופעה, של מקיפה טקיוה כוללת חווייתיות. וםזנאות

 וזיון ילזים ביו אלימות של ובמקוים בסיכון בילזים וטיפול לאיתוו כלים מתן עזכנ״ם, סטטיסטיים נתונים והצגת

הזיווח. חובת עם בהתמוחות המקצוע איש בקוב המתעוווות בזילמות

 פגיעות )לזוגמה: בחיוה לפי בסיכון, בילזים הטיפול של שונים בהיבטים העוסקות הוצאות של ערב - נוזזות במות ג.

בסיכון. ילזים בתחום ומומחים מקצוע אנשי יזי על מועבוות אשו קטינות(, נישואן בילזים, מיניות

ילזים. של ואחויות זכויות בנושא יסוזי ספו בית לילז׳ חינוכית-הסבותית פעילות - הילד זכויות נ״זת ז.

אשלים
 ביווו כוללת מסזנאות. בוובה המווכבת שעות, 28 בת שנתית השתלמות - והזנחה התעללות נפגעי ילזים איתוו א.

 צוין מה ואיתותים; סימנים והטיפול; החינון איש ושל ההווים של הנפגע, הילז של מהזווית התופעה כלפי עמזות

 בקהילה ק״מים שיוותים אילו הילזים; וחוקו הסעז פקיז הם מ׳ החוק; אומו מה לפנות; למי לפעול כיצז לעשות.

ועוז.

 נבנות מיוחזות השתלמות )תכניות מקומיות. רשויות או ״ויצ״ו" או נעמ"ת כגון - ארגונים בהזמנת ותכניות קווסים ב.

"חוזיים( צוכים עם לילזים העובי; למגזו האתיופית; הקהילה לאנשי החוזית; העזה לאנשי וכזותאמות

אל״י
 תופעת כלפי עמזות הנושאים: מפגשים. 28 שבתון, בשנת ולמורים לגננות שנתי קווס - חבות׳ אתגר - ילזים הגנת

 טיפול/תופיה; םפר;זוכי לבתי ומניעה הסבוה תכניות התערבות; סוג׳ לסוגיה; הפגיעה מהות אבחון; ההתעללות;זוכי

 בילזים פגיעות עולים; בקוב אלימות גיוושים; במצבי פגיעות הופוא׳; ההיבט הכזשטות׳; ההיבט הסעז; פקיז׳ מעון

המזיה. גישת החוזית; בעזה העובי; במגזו המיוחז; מהחינון

هהבא בעמוד המשן



קוד□ מעמוד המשך

החינון משוד שפ״י,
 מתבצעת התכנית תקשוות. ומיומנויות עצמית שמינה של וכישונים מיומנויות נכישת - עצמנו על לשמונ לומדים

 "זוםו". תוכנית של פיתוח הח״ם. מן "אמת" בעיות מוצגות שבהם סיפונים המביאים לימודיים מפגשים באמצעות

 נצו״ם. בלתי למגעים מודעות ומעוונת לגוף ומודעות עצמי כבוד המפתחת גישה מועבנת דוסו של דמותו באמצעות

 החינון משוד הפדגוג׳, המנהל שפ״ן, עם בשיתוף יסודי קדם לחינון האגף בהוצאת הדנכה, באוגד! מלווה התכנית

והתובות.

התעללות. למניעת היחידה מדניכות ידי על הניתנות השתלמויות - ילדים" ״בסוד

החיטן־ משוד יסודי, קדם לחינון האגף
 והפסיכולוגיה ٢ה״עו ממקצועות מנחים - שנת״ם לגילאי המינים לשני הדדמנויות ולשוויון אלימות למניעת תכנית

 עם לקחים והפקת משוב פגישות ומקיימים בגן פעילויות מלווים הגן, ילדי הוו׳ ועם גננות עם הדוכה פגישות מקיימים

 סמפומנט סוג׳ בגן: מקשות התנהגויות עם התמודדות ודובי לאלימות אפשו״ם מקווות הנושאים: הגנים. מפקחות

 מבט נקוזות ביניהם; והקשר נוומטיבית תוקפנות תקינה, התפתחות אליהם; ווגשותיה לתגובותיה הגננת ותובנות

 וגשי אקלים ויציות וגשות תיוון וגשית; חבותית התפתחות תהליכי הווים; ילד, גננת, של פושנות - מצבים של שונות

 המעוובים הגופים הדיווח; וחובת החוק להתעללות; בסיכון ילדים דיהו׳ לאלימות; בסיכון ילדים זיהוי בגן; נוח חבות׳

ועוד. בקהילה,

תל-אביב אוניבוסיטת לחינון, הספו בית והסתגלות, חבוות קידום פוויקט
 חידוק וההתנהגות״ם. החבות״ם הוגש״ם, בתכנים שתתמקד טיפולית תוכנית בבנ״ת לגננת סיוע - פתוון ל׳ יש

 התמודדות כישלון, עם התמווזות בדידות, עם התמוזזות בנושאים: בעיות ופתוון פעולה שיתוף קידום ה״אני", כוחות

 לכלל התכנית את לבנות כדי מיוחדים צוכים לאיתוו כועצבת העוכה תוקפנות. ועם אלימות עם חויגות, עם כעם, עם

בקבוצות. או הגן כיתת כל עם עבודה בתוכה. וליחידים הכיתה
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התערבות תכניות
 ככל עולה הילנ של התפתחותו לקינום התכניות תנומת כ׳ מנאי□ המוקזמת ההתענבות בתחום מחקנים

 לצנכים היענות הילז. בעבוו ובטוחה תומכת בסביבה ומתוחשת ח״ו, של ׳ותו מוקזם בשלב נעשית שההתעובות

ולהסתגלות. ללמיזה כוחותיו מוב את להפנות לו מאפשות הילז של והמיז״ם ההתפתחותיים

 התעובות ולנים. של התפתחות לעוננ המיוענות פעולות של למגוון המתייחס מושג הינו מוקנמת" "התעובות

 על ומההווים מהילזים ללמונ המקצוע איש על ומשפחתו. הילנ של והצוכים העוצמות בהעוכת מתחילה הון בגיל

 ההתפתחות מטוות את ההווים תפיסת ועל ׳לניהם את מגולים ההווים שבו הםוציו-תובותי ההקשו של השפעתו

 ולנון להתעובות, אלטונטיביות נוכים לשקול להתחיל המקצוע איש יוכל כנו בניקה לאחו וק הנאותות. והאםטוטגיות

ההחלטות. בקבלת ההווים של שוויוני שיתוף תון בהן

הילז לשלום הלאומית המועצה
 הגשת טום הפלילי, ההלין לאוון משפחותיהם ולבני לילנים וליווי סיוע - עביוה נפגעי 'לנים ליווי - לווי"ן פוויקט

׳שואל. משטות עם בשיתוף עביוות. לביצוע עזים שהיו למי או עביוות לנפגעי ניתן .1 הו הכועת וענ התלונה

 עוב״ם ישובים במטפו הפועל פוו״קט העובית, בחבוה הון לגיל מקצועית מנהיגות פיתוח - "קיאנאת" פוו״קט

 לזכויותיהם המונעות את להעלות הפוו״קט מטות והוווחה. הבויאות החינון, מתחומי מקצוע אנשי הם ומשתתפיו

בתחום. מקומיים פוו״קטים ו״זום בקהילה שותפויות ׳ציות תון חזשנ״ם, שיוותים ולפתח צעיוים ולנים של וצוכיהם

התינון משרז יסודי, קזם לתינון האגף
 קיזום סביבתיים. וחסן קיפוח של בתנאים הגזלים אובע עז שנה מגיל ולנים לטיפוח התעובות תוכנית - אוו תכנית

 קבלה האמון, תחושת פיתוח - וליכולותיהם לצווכיהם בהתאם השונים ההתפתחות בתחומי גבוה, בסיכון ולנים

 ולהתנסות ללמוז ונכונות סקונות יוזמה, גילו" עיזוז סביבתו, וכלפי אחוים כלפי עצמו, כלפי הילז של ואופטימיות

 החינוכית, המסגות בתון מופעלת בתוכנית.התוכנית המשתתפים הילזים הוו׳ עם מתמשן קשו ׳ציות בחקיוה.

פעם. בכל זקות 20כ- בשבוע, ימים חמישה עז אובעה במשן הילז/ה עם פוטנית עבודה המאפשות בפינה

 מעוכבי ילזים איתוו חמש. גיל עז מלינה חינוכיות למסגוות התעובות תוכנית - מעון־גן( - תומן )מעון מעגן

 פיתוח תקינה, להתפתחות הקשווים בנושאים הון לגיל מחנכות חנוכת ומעקב. הולם לטיפול הפנייתם התפתחות,

 התאכות התפתחותיים. ליקויים לביו זכונ״ם קש״ם ביו להבחנה כלים מתן תון ׳לנים, של "חונ״ם לצוכים הנגישות

 הווים. עם תקשוות נוכי לגבי והנוכה ההתפתחות׳ לשלב התייחסות תון מתקשים, ׳לנים עם לעבונה התעובות דוכי

47הבא בעמוד המשןבקהילה. השיוותים עם פעולה שיתוף של קשו ׳ציות ההתעובות. שלבי בכל והנוכתם כשותפים להווים וסיוע תמיכה



קודם מעמוד המשן

 בתחום מקצועו צוות יזו על הלימודים, שנת כל לאוון העבוזה, יום במהלו החינוכית המסגות בתון מופעלת התוכנית

המקומיות. והושויות אשלים בשיתוף הון. בגיל ההתפתחות

 מופעלת התכנית חינוכיות. במסגרות מבקוים שאינם שלוש, עו שנתיים בני בסיכון לילוים חינוכית מסגות - "קט-גן"

להווים. העשוה תכניות גם וכוללת בשבוע בקוים שלושה

הו״תה משוד קהילתית, לעבודה והשיוות ולנועו לילד השיוות
 "שובים 30בכ- מופעלת התוכנית - בסיכון לילזים השיוותים לשיפוו קהילתית גישה ״שום "קדימה": תוכנית

 כלל על להגן היא התוכנית של העיקוית מטותה קהילתי. ופיתוח כוניעה באיתוו, מוכד׳ מוכיב וכוהווה ٢האר ברחבי

ולצווכיהם; לבעיותיהם בקהילה והמעוובות המוזעות הגבות באמצעות משפחותיהם, על וכן בקהילה בסיכון הילדים

 שיוותים של וצף פיתוח ולמניעה; לזיהוי פוומליות ולא פורמליות מעוכות פיתוח

בקהילה. תומכות מערכות של מגוון ופיתוח בקהילה

יוושלים העבוית האוניבוטיטה הטיפוח, לחקר המכון
 האתג״ו שלוש(; עד שנה )גיל ההווה העצמת באמצעות הוף הגיל טיפוח - הט״ף

שש. עד שלוש -גיל

עברה נפגעי לקטינים הגנה מרכז
 להיפגש צוין אתם והטיפול האבחון החקיוה, גוומי כל נמצאים אחת גג קוות תחת

 בילדים הואשונ׳ הטיפול את לוכד נועד הזנחה. או אלימות מין, בעבות שנפגע קטין

 מוכז פועל כיום אמת. בזמן אחז, במקום מקצוע׳ וב צוות יזי על עבוה נפגעי

 בוחב׳ נוספים מוכזים להיפתח ואכוווים בירושלים, יובל קר״ת בשכונת בלבז אחז

 חולים בית ׳וושלים, עיו״ת פנים, לביטחון המשוז ׳שואל, משטות בשיתוף .٢האו

 הבויאות משוז ירושלים, מחוז פוקליטות המשפטים, משוד "אשלים", "הזסה",

הוווחה. ומשוז

׳וושלים,3.5 בת אלה48



 והגדול הוותיח הגוף היא ,1980 בשנת נוסזה אשנ הילז, לשלום המועצה

 בפעילות "חוזה הילז. זכויות של הנושאים במכלול העוסק בישנאל מסוגו

 תחומים במגוון עוסקת והיא בישואל, הילזים כל של למענם ומקיפה כוללנית

 ומשפם, חקיקה ועבו״נות, משפנה התעללות, מצוקה, בניאות, חינון, כולל:

נוספים. נבים ותחומים וצוכנות תקשונת

 בישואל. הילזים כל של וכסנגונם כשזולה פועלת הילז לשלום המועצה

 בסיכון. מצויים ווווחתם ששלומם או נפגעות שזכויותיהם אלה במיוחד

 )אומבוזסמן(, נועה ובני ילדים קבילות נציב גם המועצה מק״מת במקביל

 פנו״קט׳ם של ומגוון והדוכה חינון מנכז ומידע, מחקג מגכז משפטי, מוכז
את: למנות ניתן ביניהם חזשנ״ם

הילז זכויות נ״זות٠

עבינה נפגע' 'לזים לוו' פוו״קם٠

הכלכלי" המצב על ילזים "שיח פנו״קם ٠

 הענבית בחבוה הנן הגיל למען מקצועית מנהיגות פיתוח פנו״קם٠

ועוז

www.children.org.il נוספים: לפגפים

 שליחות בעל נווח, כוונות ללא מוסד הוא חינוכית, לטכנולוגיה המנכז מטח,

 מפח בישנאל. הילזים כלל של חינוכיים הישגים לשיפונ הפועל חבותית,

 והעוכה, הונאה למיזה, וסביבות אמצעים של ובהפמעה בפיתוח מוביל

חינון. מענכות וליווי "עוץ תון מתקזמות, פכנולוגיות משולבי

 לפעול למפנה לו שם מפח מיוחד לזגש זוכה המיוחזים הצוכים תחום

 מיוחדים צנכים עם ילזים של ח״הם איכות ולשיפונ בקהילה המלא לשילובם
 זה בתחום ומשפחתיים. חבות״ם נגש״ם, לימוז״ם, קוגניפיב״ם, בהיבפים

ולהונים. חינון לאנשי לילזים, העש״ה מכוונת

www.cet.ac.il נוספים: לפוטים

2005 תשס"ו ירושלים, ולמטח, הילז לשלום הלאומית לכוועצה שמורות הזכויות כל
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