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 דנה שלום,

במסגרת פורום "מרחב משלהן: נערות  26.2.2013-ה שהעברת ברעל הסדלך מקרב לב, רצינו להודות 

 בפברואר השנה. 26-"עדן"  בבמרחב החינוכי" שקיימנו בפנימיית 

במסגרת עבודתנו עם קהילות חינוך שונות )כפרי נוער, פנימיות רווחה ובתי ספר לנוער נושר(, אנחנו מקיימים 

מספר מפגשים המיועדים ללמידת עמיתים ומאפשרים לאנשי ונשות החינוך והטיפול להיפגש וללמוד זה מזה, 

 וליות בוערות.כמו גם לעסוק יחד בסוגיות חינוכיות וטיפ

את המפגש הזה החלטנו לקיים מתוך הבנה כי על אף שרוב קהילות החינוך שלנו כוללות בתכנית העבודה 

שלהן קבוצות ייחודיות לנערות )מעצם היותן מיעוט בתוך ארגונים העובדים עם נוער בסיכון(, לא תמיד ברור 

בולטת פעמים רבות  ,המפגשים הרגילהלצוותים כיצד לעבוד איתן ועל מה... ובתוך רשימת הנושאים ו

. בחרנו לשלב בפורום את עבודתכן בנושא 'נערות על דימוי גוף ומיניותנערות, בחסרונה העבודה על בריאות 

לעיתים אנו מודעות לכך ש. והצוותים של הנערותולצרכים  מתוך רצון לתת מקום ולגיטימציה לחוויות לגופן',

מתוך הצורך להגן על הבנות, עבודתכן הציעה בהטפה והפחדה, ד מתמק קרובות העיסוק בנושאים אלה

  נקודת מבט רחבה וחדשנית. 

המפגש שקיימת עם נשות צוות שלא רק עובדות עם נערות באופן ישיר אלא גם אחראיות על הכשרה והנחיה 

מני שאלה על של אנשי ונשות חינוך וטיפול בקהילות החינוך בהן הן עובדות, היה מפגש שאפשר להן לשים סי

אלה ד את השהשיח שנוצר העלה באופן עוצמתי מא דרכי העבודה עם נערות בנושאי גוף, מיניות ובריאות.

מסגרת החינוכית/טיפולית להביא את עצמן לתוך הקבוצה והשיח בנושאים אלה, לגבי המקום שיש לנערות ב

 . הצוותללא חשש משיפוטיות ותיוג בעיני 

עם נערות והעשייה  ם רבי עוצמה על השיח המתקיים והחסר,כמה זרקורינדלקו במפגש הראשוני,  לתחושתנו

ת אנחנו מקוו. להוסיף ולהעמיק בנושאים אלומאד  ברור לנו שחשובהחינוכית המושפעת מדרכי השיח הזה. 

עבורן לטובת העמקת השיח על גוף, מיניות ובריאות  ןשנשות הצוות שנכחו במפגש ישתמשו בדלת שפתחת

הן מנחות. מדובר בנושאים חשובים לאין שיעור המעצבים את תפיסת העולם האישית  םתים אותעם הצוו

השיח עליהם לא פשוט לצוותים והם בעלי השפעה מרחיקת לכת על רווחתן של הנערות.  והחברתית של כולנו,

הרבה לפני העבודה עם הנערות. עבודתכן היא פורצת הדרך ובעלת חשיבות רבה מאד. אנו  ודעצמם, ע

 ממליצות בכל פה לשלב אותה באופן מקיף בעשייה חינוכית וטיפולית למען שלומן ורווחתן של נערות בישראל. 

 מודה לך שוב בשם כולנו, 

 אדלר,-נעמי ישראלית
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