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סטטיסטיקה

עברו  ' עד כיתה י' מכיתה ו
פגיעה מינית מכל סוג שהוא 18.7%

על ידי אדם המוכר לנפגע 80%כ

אין הבדל משמעותי בין בנים בנות/בנים
לבנות

על פי המרכז לחקר החברה
2016אוניברסיטת חיפה 

והמועצה הלאומית לשלום  
הילד



?שכיחות הפגיעות במגזר החרדי

מחקר בקרב מבוגרים  

חרדיים מצא שכיחות  

    *דומה לאוכלוסייה הכללית

*Self-Endorsed History of Abuse and Wellbeing in a Community Sample of Jewish Orthodox Single Individuals
Naomi Rosenbach, Michael J. Salamon, and Craig A. Johnson. Online First Publication, June 2, 2022. http://dx.doi.org/10.1037/tra0001290



תוכניות מוגנות נבנו עבור האוכלוסייה הכללית  
ועברו התאמה לציבור החרדי

מרבית התכנים של תוכניות המוגנות , יחד עם זאת
נתפסים על ידי המנהלים כחושפניים ופוגעניים 

דילול  , או לחלופין, הדרת התוכניות: התוצאה
התכנים באופן שפוגע באפקטיביות שלהם  

 



S.E.Lפיתוח מוגנות באמצעות  

ניהול עצמי

מיומנויות בינאישית

קבלת החלטות אחראית

מודעות חברתית

מודעות עצמית



התאמת תוכנית מוגנות לציבור החרדי  
.S.E.Lבאמצעות 

מודעות ומיומנויות התורמות להגנה עצמית  , התלמידים רוכשים כישורי חיים
.ולא רק מפני פגיעות מיניות, מכל סוג שהואמפני פגיעה וניצול 

ללא פגיעה  רכישת מיומנויות מאפשרת חינוך לשמירה מפגיעות מיניות 
זאת דרך היכרות עם מצבי פיתוי וניצול הדומים  . של התלמידיםבתמימות 

 .  במהותם לפגיעות מיניות

"  צנועה"מאפשר חינוך לשמירה על מרחב אישי בשפה  .S.E.Lשימוש בשפת 
.  המקובלת על מנהלי תלמודי תורה

  
ולוקח חלק פעיל בהכשרה  , SELצוות החינוכי רוכש מיומנות בהקניית כישורי 

.  והעברת התוכנית בכיתה



תכנים מותאמים לתרבות החרדית
ג

לשמירה עצמית  .S.E.Lמיומנויות 

:מודעות עצמית
מודעות לתמרורי אזהרה של הגוף•
היכרות עם קפאון•
מרחב אישי•

:מודעות חברתית
איך לזהות חברה טובה•
זיהוי אסטרטגיות של פיתוי וניצול•
זיהוי אדם שעלול לפגוע למרות שהוא מוכר•
הבחנה בין סודות והפתעות טובים ורעים  •

:מיומנות בינאישית
"לא"איך להגיד  -אסרטיביות •

שיתוף מבוגר שאפשר לסמוך עליו•

:  ניהול עצמי
על סביבה בטוחה  שמירה •
שמירה על מרחב אישי•
התנהלות מול סודות רעים•
התמודדות עם קפאון•

קבלת החלטות אחראית
בחירת חברה•
אפילו למבוגר, מתי נכון לסרב•
"לכבד ולחשוד"מתי נכון •
דרכי התמודדות בעת מצב חירום•



מרחב אישי בשפה מותאמת

.  תלמידים רבים אינם מבינים את המשמעות של כניסה למרחב האישי

קיימת רתיעה לדבר על מרחב אישי מתוך חשש  , במסגרת חרדית, יחד עם זאת

.לפגיעה בתמימות התלמידים

התוכנית חייבת להציע שפה שהיא מתאימה מהבחינה התרבותית כדי 

.לפתח הבנה אודות מרחב אישי



הרצאה
ת"התלהורי  

הדרכת צוות 
מלמדים

הדרכת צוות 
ניהול

מערכי שיעור  
ודפי עבודה

סרטוני 
אנימציה

תקליטורי 
סיפורי מתח 

מרכיבי התוכנית
שקול ובטוח



פגישה עם צוות ניהול 
הכשרה בנושא פגיעות •

מיניות ומוגנות
היכרות עם התוכנית•
גיבוש מוטיבציה להעברת  •

התוכנית בתלמוד תורה

הרצאה לצוות 
מלמדים

הכשרה בנושא פגיעות •
מיניות ומוגנות

היכרות עם התוכנית•
הדרכה בהעברת  •

התוכנית בכיתות

העברת התוכנית  
בכיתות

מלמדים מקבלים מערכי •
ודפי  , תקליטורים, שיעור
עבודה

ליווי המלמדים בתהליך•

התהליך



  מערך שיעור -הצצה לתוכנית  



הצצה לתוכנית
קטעים מסיפורי שמע 

לחץ על הרמקול כדי לשמוע
?יש מה :יוחאי

!שילמðו לא :שמריהו

.לב ישימו לא הם ,ðורא לא !?לך שמפריע מה זה ,אהה :יוחאי

.מבוהל היה שמריהו :מספר

!!!לשלם חייבים אבל - - אבל :שמריהו

.לב ישימו לא בכלל הם .כסף טוðות מרוויחים הם ,תדאג אל :יוחאי

!!!גזל זה אבל -  אַ  – אַ  :שמריהו

!!פתאום מה :יוחאי

- בכעס יוחאי אמר :מספר

 הם ,לגמרי מופקעים מחירים להם יש !!!הגðבים בכלל הם :יוחאי

 מותר ,גזל זה עושים שהם מה ,בעיר יקרה הכי החðות זו !השתגעו

.האלה מהרשעים לקחת

 .אמת איðם יוחאי של שהדיבורים יודעים אðחðו ,תלמידים :מספר  

 זה .שם לקðות צריך לא הוא אז ,יקרה החðות יוחאי של בעיðיו אם

 בגוף הרגיש שמריהו_____.תשלום ללא דברים לקחת לו מתיר לא

 והתחיל בידיים לחץ הרגיש הוא .בסדר לא ממש שמשהו שלו

 .....להזיע

 להתרחק לו לגרום כדי ,שמריהו על לעבוד הצליח יוחאי :מספר

  עם הביתה הלך הוא .לשם לחזור העז לא כבר שמריהו .מהחðות

  לספר רצה כך כל הוא .לגמרי מבולבל היה הוא .רעה תחושה

  ...פחד ממש הוא ,אבל !לעשות מה ֵידעו הם אולי .להורים

?מהרחפן ðהðית ,שמריהו ðו :יוחאי

.שלי טובים ממש חברים כבר ושוקי פיðי ,וגם .בהחלט :שמריהו

 ,שוב לחðות ðלך בוא ?טוב ,חזרה הרחפן את רוצה אðי .מצוין :יוחאי

.בשבילך אחר משהו ðחפש

  הוא .להזיע התחיל והוא במהירות פעם שמריהו של הלב :מספר

 יגðוב ,שמריהו ,שהוא מתכðן יוחאי כðראה .מדובר במה הבין כבר

  ,שðיות לכמה מקומו על קפא הוא .ללכת הפסיק שמריהו .משהו עוד

.לראשו קול ðכðס ואז .לðצח קפא כאילו הרגיש הוא אבל

."להסכים יכול לא אðי" :שמריהו

 התעורר כאילו היה זה - עצמו את תפס שמריהו פתאום :מספר

:וברור ðחוש בקול אמר והוא - משיðה

  לא זה !רוצה שאתה מה תעשה אתה ,יוחאי תשמע :שמריהו

  .בשבילי

 עושה שאðי מה כל אחרי ?לא למה ,"בשבילי לא זה" מה :יוחאי

 ככה !חברים לך יש עכשיו .מסכן ילד עדיין היית בלעדי ?בשבילך

 זה את לי אמרת אתה ,מהרחפן ðהðית שאתה תוֶדה ?לי אומר אתה

!ðסתר צדיק עצמך את עושה אתה מה ,הרגע

 מאוד יוחאי של המילים ,רועד קצת שהוא הרגיש שמריהו :מספר

.לומר צריך הוא מה ידע הוא זאת עם ביחד אבל ,אותו בלבלו

.לי מתאים לא זה אבל ,רוצה שאתה מה לומר יכול אתה :שמריהו

 אתה !רוצה לא אתה עכשיו אז ,חברים לך יש כבר ,אהההה :יוחאי

?טובה כפוי שאתה חושב לא

 להיגרר לו שאסור ידע הוא אבל ,ðשבר כמעט שמריהו :מספר

- בðחישות להמשיך רק .לוויכוח

.מצטער אðי !בשבילי לא עדיין זה אבל .ייתכן :שמריהו

https://drive.google.com/file/d/1KXsPDYcegxsBAqhv3AqUQcUDblqGZ27L/view?usp=sharing


הצצה לתוכנית
דיון  מתוך אנימציות מעוררות 

לחץ על המסך כדי לצפות

https://drive.google.com/file/d/17AZl52QSOV7aO4hjmXYOoa4XFxGQyYaU/view?usp=sharing


הצצה לתוכנית
דפי עבודה  



ליצירת קשר
0527627339 הוקמןיוסף 

yhockman@gmail.com




