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רציונאל הקורס ומטרותיו
הקורס יעסוק בנושא של פגיעה מינית בקרב ילדים ובני נוער ,תוך התמקדות במסגרת בית ספרית.
בקורס נבחן מהי פגיעה מינית ונדון בהשלכותיה ,תוך התמקדות בפגיעה מתמשכת בילדות ,ובגיל
ההתבגרות .נעסוק בהקשר החברתי -תרבותי ובגורמים אפשריים לתופעה .אחד התחומים בהם
נעסוק במהלך הקורס הוא הדואליות של העיסוק במיניות במערכות חינוכיות כיום בישראל .מצד
אחד קיימות עדויות רבות לחשיפה הולכת וגוברת לתכנים מיניים בקרב ילדים ובני נוער
(תקשורת ,פורנוגרפיה ,רשתות חברתיות) ,המרמזות על ליברליות ועיסוק פתוח יותר בנושא .מן
העבר השני ,צף ועולה אתגר ממשי בשיח פתוח בין מבוגרים לילדים בנושא המיניות בכלל וטיפול
בפגיעה מינית בפרט .צוותים חינוכיים ,בייחוד בתפקידים ייעוצים מוצאים את עצמם פעמים
רבות במצב של העדר ידע מספיק ,חוסר הכרות עם מורכבות התופעה ותחושות חוסר אונים.
מכאן ,נקדיש חלק מהקורס לסקירת דרכי ההתמודדות שלנו כאנשי חינוך עם התופעה ,תוך
חשיפה לאפשרויות סיוע ,טיפול ותמיכה ראשוניות .בקורס יוצג ידע עדכני מהמחקר ומהשדה,
ויינתן מרחב והזדמנות להתלבטות ובדיקה של העמדות והתחושות אל מול מציאות מורכבת זו,
ואף כלים לעבודה פרקטית בתחום .במהלך המפגשים נשמע עדויות של נפגעות ונפגש עם אנשי
מקצוע מומחים בתחום כגון מסל"ן ,שפ"י וכו'.
The purpose of this course is to look at sexual assault among children/adolescent in
the educational context. We will investigate the different forms of this phenomenon,
its roots and discuss their consequences. We will learn how to initiate programs that
promote equality between men and women and aim to prevent violence in schools.
Finally, we will learn about some of the tools we have as educators to promote safe
educational environment for children and adolescents.
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תוכנית הקורס ורשימת קריאה:
 .1פגיעה מינית מהי?
כיצד היא מוגדרת? מה מבחין בינה ובין דפוסי אלימות אחרים? מה שכיחות התופעה בארץ
ובעולם ומה מאפייניה?
הרמן ,ג' .)1994( .טראומה והחלמה .הוצאת עם עובד .עמודים .13-49
Stoltenborgh, M., H. van IJzendoorn, M., Euser, E., M, & BakermansKranenburg, J. M., (2011). A Global Perspective on Child Sexual Abuse: MetaAnalysis of Prevalence around the World. Child Maltreatment, DOI:
10.1177/1077559511403920.
 .2השלכות פגיעה מינית
מהם סימני הזיהוי לפגיעה בילדות? מהן ההשלכות של פגיעה מינית בילדות ובגיל ההתבגרות?
נדון בהשלכות השליליות ,כמו גם בצמיחה פוסט -טראומטית.

אברמוביץ ,ד .)2004( .עדות אישית .בתוך צ .זליגמן וז .סולומון (עורכות) .הסוד ושברו:
סוגיות בגילוי עריות( .עמודים  .)41-53תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד.
רונית ל( .ניתי) .)2006( ,עדות אישית .שימרו עליי .בתוך "לא בבית ספרנו" ,מבט על פעילות
מרכזי הסיוע בקרב ילדים ובני נוער במערכת החינוך בישראל .הוצאת איגוד מרכזי הסיוע
לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל.
זליגמן ,צ .)2004( .מבוא לגילוי עריות :אין אמת ,ואין חסד ,ואין רחמים .בתוך צ .זליגמן וז.
סולומון (עורכות) .הסוד ושברו :סוגיות בגילוי עריות( .עמודים  .)15-40תל אביב :הוצאת
הקיבוץ המאוחד.
 .3פגיעה מינית בהקשר תרבותי-חברתי
כיצד ניתן להבין את התופעה בהקשרהחברתי-תרבותי? (תקשורת ,שפה ,מערכת החוק ,וכו').
נדון באופן שבו הבניות מיגדריות מעצבות את תפיסת המיניות של בנים ושל בנות .נלמד על
גישות פמיניסטיות וכיצד הן מסבירות את התופעה.

 .4פגיעה מינית במערכות חינוכיות
עד כמה התופעה נפוצה? מה המאפיינים? נדון במורכבות של פגיעה המתרחשת בתוך מערכת
חינוכית .כך למשל מה קורה כאשר הקורבן והתוקף לומדים באותה כיתה? נבחן מהן העמדות
של הורים ,מורים וצוותים הנהלה כלפי התופעה.
Zeira, A.; Astor A.R. and Benbenishty, R. (2002). Sexual Harassment in
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Jewish and Arab public Schools in Israel. Child abuse & Neglect, 26, 149-166.
לרר ש .ואיצקסון ת .)2008( .לבד בכיתה .מתוך דו"ח אלימות מינית בישראל  ,2008הוצאת
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל.

 .5התנהגות פוגעת מינית במדיה אלקטרונית (ובכלל)
מהי התנהגות פוגעת מינית? היכן עובר הגבול בין משחק/סקרנות לפגיעה? מה ידוע לנו על
הפוגעים ועל טיפול מיטבי בהם? בנוסף ,נעסוק בדפוסי פגיעה חדשים ובהשלכותיהם כגון:
חשיפה לפורנוגרפיה ,וביריונות ברשת (רשתות חברתיות) .נשאל עד כמה פער בין הדורות
(מבוגרים -בני נוער) בשימוש במדיה אלקטרונית הינו חסם וכיצד ניתן להפוך אותו להזדמנות
להתמודדות מיטבית?
הילי כוכבי ,משחקים אסורים ,הד החינוך מארס-אפריל 2005
 .6היבטים בטיפול פרטני
נדון בהבדלים שבין פגיעה לדינמיקה של התנהגות בלתי מותאמת .נעסוק בדרכי התגובה
המתאימות :חינוכית ,טיפולית וחוקית.
טיפול נפשי בקטינים נפגעי פגיעה מינית – מסלולי טיפול באחריות משרדי הממשלה .דו"ח
מרכז המידע והמחקר של כנסת ישראל.2014 ,
 .7עקרונות סיוע
מהם מרכיבי התגובה האדפטיבית? קווים מנחים במתן סעד ראשוני ובליווי מתמשך.
שוורצברג ,ש ,.וזומר ,א .)2004( .חשיפת הסוד :גורמים מעודדים ומעכבים את גילוי סוד
הפגיעה בקרב קורבנות התעללות מינית בילדות .בתוך צ .זליגמן וז .סולומון (עורכות) .הסוד
ושברו :סוגיות בגילוי עריות( .עמודים  .)82-103תל אביב :הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 .8היבטים בהתערבות מערכתית
נכיר עקרונות לבנייה ויישום של תוכניות התערבות חינוכיות ,ונדון בדרכים לבחינת
האפקטיביות שלהן.
Bolen R. M. (2003). Child sexual abuse: Prevention or promotion? Social Work, Vol.
48 (2), 174-185.
)תירגמה וסכמה  :עירא הררי)
 .9איפה אני בסיפור הזה?
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המפגש האישי עם הנושא ילווה אותנו לאורך הקורס כולו ובמהלכו נבחן מתי ואיפה כדאי
לשאול את השאלות? האם יש דרך טובה יותר לשאול? ועד כמה אנחנו מוכנים לשמוע את
התשובות?
 .10העברה נגדית וטראומטיזציה משנית בקרב אנשי מקצוע.
פרלמן ,ל.א ,.סאקויטן ,ק.ו .)2004( .המטפל בסכנה :טראומטיזציה מכלי שני .בתוך זליגמן,
צ,.סולומון,ז( .עורכות) ,הסוד ושברו ::סוגיות בגילוי עריות .עמ'  .393-409תל אביב ,הוצאת
הקיבוץ המאוחד.
דרישות הקורס:
 .1השתתפות פעילה ותרומה משמעותית במהלך השיעורים .ניתן להעדר עד  2מפגשים בלבד
במהלך הסמסטר באישור מוקדם של המרצה .השתתפות פעילה היא תנאי מקדים
להגשת עבודת הסיכום בקורס.
 .2כתיבת "יומן מסע" ,הגשת דו"ח רלפקטיבי לאחר כל מפגש .הסיכום יהיה אישי ויהיה
בהיקף שבין חצי עמוד לעמוד ( 10%מהציון).
 .3דוחות קריאה :יוגשו בזוגות .הגשת דוחות על  3מאמרים מתוך רשימת הקריאה (,30%
 10%כל דוח).
 .4עבודה מסכמת :בזוגות ,ניתוח מקרה של פגיעה מינית או של התמודדות חינוכית עם
הנושא (ניתוח מקרה ,ניתוח טקסט כגון ספר או סרט ,ניתוח מערכתי) בעזרת התיאוריות,
המושגים והתהליכים שנלמדו ( .)60%יש לאשר את הנושא בטרם כתיבת העבודה.
*הנחיות מדוייקות עבור כל אחת ממטלות הקורס נמצאת באתר הקורס.
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,)1-2(  לט, מגמות. המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות.)1998( . א,אנטונובסקי
.170-180
218-235 .1-2 , מגמות, משאבי התמודדות של ילדים שנפגעו במשפחתם.)2001( . נ, ודותן,. ש,שגיא
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