להורי כיתות ב-ד שלום,
במסגרת העבודה שלנו עם הילדים והנוער בתחום המוגנות ,אנו שמחים לקיים ביום ראשון הקרוב
 ,97/71/את ההצגה "לאף אחד אסור לפגוע בי".
ההצגה תתקיים בספריה בשעה  10:11ומיועדת לילדי כיתות ב-ד .ההצגה פותחה באל"י ועוסקת
בנושא פגיעות בין ילדים (אל"י -האגודה להגנת הילד הינה עמותה שמטרתה לטפל בנושא על כל
גווניו – פגיעה רגשית ,פיזית ומינית).
אנו מצרפים עבורכם דברי הסבר של כותבי ההצגה מאל"י:
"ההצגה מספרת על ילד ,חברתי ואהוד ,המוצא עצמו מתמודד עם מגוון דילמות לא פשוטות של בני
גילו :חרם חברתי ,היבטיו המסוכנים של האינטרנט ,הטרדה מינית ואלימות מילולית ופיסית.
ההצגה מציעה דרכים להתמודד עם פגיעות וסודות ,תמיכה בחבר שהוא קורבן התעללות ומעודדת
פנייה לעזרת מבוגר אחראי.
על אף הנושא המורכב בו היא עוסקת ,ההצגה מועברת בדרך חווייתית וחיובית .בדרך זו הילדים
מתחברים לנושא האחריות האישית והחברתית ומבינים את המסר החד משמעי שפגיעה ,באשר
היא ,אינה לגיטימית בין אם מדובר בפגיעה פיזית ,מינית ,חברתית או רגשית ,תוך מתן דגש
לחשיבות הפנייה לעזרה.
לאחר ההצגה אנו ממליצים לשוחח עם הילדים ,לעודד אותם לשתף אתכם בתוכן ההצגה ובתחושות
שעלו בהם במהלך הצפייה בה ולחדד את מסרי ההצגה המרכזיים:





פגיעה בכם אינה לגיטימית בין אם מדובר בפגיעה פיזית ,מינית ,חברתית או רגשית (גם אם
נעשית לכאורה בהומור ,כחלק ממשחקי קונדס ועוד).
לכל אחד מאיתנו יש זכות לפרטיות ולמרחב פרטי (גם אם מדובר באנשים הקרובים לנו
ביותר או לחברים בני גילנו)
לחדד כללי זהירות ובטיחות בחיי היומיום של הילדים – הן בסביבה הפיסית והן דרך רשת
האינטרנט.
לעודד את הילדים לספר למבוגר קרוב אם חשו שחוו דבר מה שאינו נעים להם או פוגע
בהם.

אנו מודעים לכך שתכנים אלו לעיתים מעוררים אי נוחות אצל הורים רבים בפנייה אל ילדיהם ועם זאת
אנו חושבים שמודעות נכונה של ההורים תסייע במניעת תופעת ההתעללות".
מחכים לכם ביום ראשון בספריה,
וועדת חינוך וצוות מוגנות.
לפרטים נוספים על ההצגה ולהתייעצות עם אל"י 10-0191901 :או במייל limortg@gmail.com
קו מצוקה להתייעצות אנונימית*0906 :
www.eli.org.il

