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 כ"ג טבת בס"ד

 הורים יקרים,

 לכאבנו התבשרנו שחיים ולדר, החשוד לכאורה בפגיעות מיניות, נמצא ללא רוח חיים.

 מציאות לא פשוטה מעין זו מזמנת עבורנו שיח מורכב ורגיש עם ילדינו.

 לעסוק בשיח העוסק בחוסן נפשי, ולא לגעת ישירות בנושא האובדנות.לרוב, אנו נוטים 

חרדי, אפשר כי יילדכם -אולם, היות וחיים ולדר, היה עד לא מכבר דמות מוכרת בקרב ציבור הילדים הדתי

 יעלו שאלות ביחס לסוגיית האובדנות. 

  -שזור בשיחהבהקשר זה, רצינו לתת מספר נקודות לשיח מותאם , ומסרים בנוי חוסן שיש ל

אובדנות היא לא פתרון! לעיתים אנו חווים קושי משמעותי, אולם יש דרכים רבות בהן ניתן  .1

 להתמודד עם קשיים. 

 עליו אתה סומך.  חשוב לשתף אדם מבוגרחשוב להדגיש בפני הילדים כי במידה ואתה חש קושי,  .2

 פנייה לעזרה היא עדות לחוזק ולא לחולשה. .3

 , סיכון ואובדנות.ניתן למנוע מצבי פגיעה .4

 תמיד פה לצידך ונרצה לשמוע על כל דבר.  -להדגיש כי אנו ההורים .5

אם אתה רואה שקשה לחבר שלך תעזור לו לפנות למישהו או תשתף  -אחריות כלפי הסביבה .6

 אותנו.

בנוסף, ייתכן שסוגיית הפגיעות המיניות בהם היה חשוד חיים ולדר תשוב ותעלה, לאור זאת, חשוב 

 ספר מסרים. להדגיש מ

 לאף אחד אין זכות לגעת בכם אם זה לא נעים לכם. .1

 נגיעה במקומות הפרטיים היא מעשה לא תקין גם אם זה נעים לכם. .2

 במידה ואתם מרגישים לא בנוח בקרבת מישהו דברו על זה עם מבוגר, אל תתביישו. .3

 לבוא לספר לנו. חשובבכל מקרה של מגע  או שיח שאתה חש לא מתאים  .4

 ..סוד טוב לסוד רעחשוב להדגיש בפני הילדים את החלוקה בין  .5

 

 תגובה מכילה ובטוחה, תסייע לילדים לעבד תכנים בצורה מיטיבה. גם כשמדובר בתכנים קשים.     -זכרו

במידה ואתם מרגישים שילדכם נסערים ואין לכם את הכלים המתאימים לסייע להם, אתם מוזמנים 

 והם יפנו אתכם לקבלת עזרה וסיוע לפי הצורך.לפנות לצוותים החינוכיים 

       בשבילכם,כאן 
 מנהלת שפ"ח שומרון -הדס שומר                                         

 פגיעות מיניות וחירוםרכז  -פרץ-ישאל נבטמ

 מניעת אובדנות רכזת  -חמדת אימבר

 מועצה אזורית שומרון.  -השירות הפסיכולוגי החינוכיוצוות 


