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מיניתלפגיעהחשופיםהבניםבנים.

בנות״.מאשרפחותלא

עשרמתוךאחת
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היאכיאשמה,תרגישהיא׳לא׳
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וחברותיים".

מילדינולמנועאפשרשאיהידיעה
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כריבוגרות,נשיםלנו,להגידניתן

הטרדהשלחוויותמאיתנולמנוע

מינית?״.

באמצעלבדלחזורלאלהשתדלאולי

מזרים?להיזהרהלילה,

לאוזהבלילה.רקקורהלאזה״אבל

זרים״.רק

לעשות?כןמהאז

קורה,שזהלהביןהואחשובהכי״הדבר

שאםמפנישלנו.בסביבהקורהוזה

בסביבהקורהלאשזהחושבתאני

בגללמוגנתשליהסביבהכישלי,

ביישובאובקיבוץחיהאודתייה,שאני

כולםשבהסגורהבשכונהאומבוסם

אוכללאאניאזכולםאתמכירים

לכךערניתאהיהלאזה,אתלראותגם

לקרות״.יכולקורה,קרה,שזה

BIBHBB1

נאלצתםואםסוד,לשמורלמבוגריםתבטיחואל

ההבטחה.אתלהפרלכםמותרלרצונכם,בניגודלהבטיח

לכם.קרהמהלספרתהססואל

כתובתכםאתמכיריםשאינכםלמבוגרתתנואל

באינטרנט.לאגםהאישיים,ופרטיכם

בך.לגעתמכיר,שאתהלמיגםאחד,לאףלהניחלא

צ«קולרצונכםבניגודאתכםלקחתמנסהמישהואם

לברוח.ונסו
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נ»וכ
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מתבצעיםהמקרים״רובגל־כהן:ליאור

סומכיםשהילדיםמוכריםאנשיםידיעל

חינוךאנשיועדמשפחהמקרוביעליהם

לפתוח׳לאשלהגירכךשכנים,אווטיפול

לחזור׳לאאוזרים׳לאנשיםהדלתאת

רלוונטי״לאזהמהחוג׳לבד

להביןהואחשובהכי״הדברגל־כהן:

אםשלנו.בסביבהקורהוזהקורה,שזה

שלי,בסביבהקורהלאשזהחושבתאני

אנימוגנתשלישהסביבהלינדמהכי

קורה,קרה,שזהלכךערניתאהיהלא

לקרות״יכול

עםלעבודחשוב״מאודמלמד:נתאי

לסודטובסודביןההבחנהעלהילדים

לספרחובהומתי׳להלשין/זהמתירע.

טובדברהואטובסודלספרומצווה

זהרעםודממילא,להתגלותשעתיד

ואפשרלבד,יתגלהלאפעםשאףסוד

ההורים״עםעליולדברוצריך

רעוסודטובסוד

בתופעותלמלחמההראשוןהצער

מיניתופגיעהמיניתהטרדהשל

ומודעותערנותכאמור,הוא,בילדים

מתוךמודעותלא״אבלההורים,של

מבהירהאותנו״,שתשתקהיסטריה

׳אםשלי:לילדהאגיד״אניגל־כהן.

מבוגרמישהותחפשילךמציקמשהו

לדברנוחומרגישהעליוסומכתשאת

ההורים׳.להיותחייבלאוזהאיתו

למילספרלגיטימציהלילדלתת

אולסייעתאולגננתאולילושנוח

אתאוליכילדורה.אוחברשללאמא

למנוע,אצליחלאהראשונההפעם

האירוע,אתלחשוףאצליחאםאבל

ואוכלההמשכיות,אתלמנועאוכל

מילדיםשגובההסוריותאתלמנוע

תחושתגםמבוכה,גםיקרמחיר

אולימאיומים,סבלהואאוליאשמה,

אוליגםסוד.לשמורמהילדביקשוגם

אולהםיאמינושלאהחששמתוך

עליהם״.שיכעסו

עםלעבודחשוב״מאורמלמד:נתאי

לסורטובסודביןההבחנהעלהילדים

חובהומתי׳להלשץ',זהמתירע.

דברהואטובסורלספר:ומצווהלספר

סורממילא,להתגלותשעתידטוב

לבד,יתגלהלאפעםשאףסורזהרע

ההורים״.עםעליולדברוצריךואפשר

הילדבהתנהגותשינויים

ביותרהחשוביםהדבריםאחר

גילויהואמיניתבפגיעהבטיפול

קיצונייםהתנהגותלשינוייערנות

דברשזהכיווןהילדה.אוהילדאצל

אנחנוההורים,אותנו,מפחידשמאוד

אצלהתנהגותילשינוילתתנוטים

לבלשיםישפרשנויות.שללהילד

עםלהתייעץצריךואםלשינויים,

סיועלקווילפנותאומקצועאנשי

הסימנים.בפענוחלעזורשיכולים

הפרעותלמשל,הם,התנהגותשינויי

הסתגרות,לילה,סיוטישינה,

התקפימסוימים,מאנשיםהימנעות

)הרטבה,רגרסיביתהתנהגותזעם,

משמעותיתירידהאצבע(,מציצת

לאמיניתהתנהגותבלימודים,

שמדובר"ייתכןודיכאון.נורמטיבית

בתקופהקשורות,שאינןבתופעות

״אבלמלמד,אומרשתעבור״,

אצלנולהדליקאמוריםכאלהדברים

אדום״.אור

חשדוחלילה,חםיש,אםעושיםמה

בילד?פגעאוהטרידשמישהוםביר

קוויעםלהתייעץ״אפשרגל־כהן:

ורווחה,טיפוללאנשילפנותאוהסיוע

עובדתהספר,בביתאובגןיועצת

לבר״.שםלהישארלארקסוציאלית.

אשם״לא״אתה

עםפתוחהתקשורתעללשמורכיצדלהוריםהנחיות

מיניתפגיעהשלבמקרההילד

להאשיםלאלילד,להקשיב״יש

"הדברקדמן.ד״רמדגישאותו״,

אצלליצורהואביותרהחשוב

הברורההתחושהאתהילד

בפניופתוחהההורהשלשדלתו

אועליויכעסוושלאעת,בכל

לומרלהורהאסוראותו.יאשימו

׳אניאוהמוח',אתתבלבל׳אללו

להכותלאוכמובןעכשיועסוק

׳מיליםאומרשהואמשוםאותו

מלוכלכות"׳.

מגילילדללמדיכולים"הורים

עללשמורשעליוצעירמאוד

כמובדיוקהפרטיים,איבריו

אתלחצותאיךילדשמלמדים

נמצאיםאםלמשל,הכביש.

צפופים,אנשיםשבובאוטובוס

להתרחקהילדאתללמדיש

אםאליו.להידחקשמנסהממי

לולהסבירצריךבבריכה,נמצאים

פחותאנחנוכאלהשבמקומות

עלוליםאנשיםולפעמיםלבושים,

שלנו.פרטייםבמקומותלגעת

להנחותצריךקורה,כזהדבראם

דברלעשותעליומההילדאת

'לא',ולצעוק׳לא׳,להגידראשון

לספרהראשונהובהזדמנות

סומךשהואלדמותאולהורים

יסבירההורהחשובוהכיעליה.

אשמתו".לאשזולילד
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