
 

 

 

 הנחיות למקווה לגברים

 

פרק זה דן בעיקר על ההנחיות שנמסרו למרכז הלאומי האמריקאי למניעת פגיעה 

 שנים. 71היא מתייחסת לאלו הנמצאים בסיכון להתעללות מינית עד גיל  iובקרה.

 

נלקחת מהמדריך של  CIPCנרית של התעללות מינית הניתנת על ידי יגההגדרה ה

 וקובע: ii.על ניצול לרעה והתעללות מינית בילדים האגודה המקצועית האמריקנית

 

התעללות מינית בילדים היא זו, הכרוכה בכל פעילות מינית עם ילד, שבו ' 

הסכמה ניתנת או לא ניתנת. זה כולל מגע מיני שנעשה על ידי כוח או איום בכוח, ללא 

אלה  לשאלהקשר לגילם של המשתתפים, וכל מגע מיני בין מבוגר וילד, ללא קשר 

אם יש הונאה או הולכת שולל או שהילד מבין את האופי המיני של הפעילות. מגע מיני 

, או להיות פוגעני אם יש פער משמעותי בגיל, התפתחות בין מבוגר וילד צעיר יכול גם

לתת הסכמה מודעת. מעשים מיניים פוגעניים עשויים  דבר שמונע מילד צעיר גודל

 ללא מגע כמו חשיפה או מציצנות'. יחסים נית, אולכלול חדירה מינית, נגיעה מי

 

המטרה העיקרית של פיקוח על ההתנהגות המינית היא למנוע, לזהות ולהגיב 

 )מתעללות( ולתגבר התנהגויות הולמות במקווה. להתנהגויות בלתי הולמות ופוגעניות

 

 המלצות למדיניות:

 :של המקווה הנהלהמומלץ כי ה

  נהלה, צוות העובדים והמתנדבים נושא )מחזיק( שכל אחד מחברי הה מבטיחה

בעל תוקף משפטי הרלוונטי ומתיר לו את האפשרות לעבוד עם ילדים.  אישור

 .)כגון: בדיקה ודרישת רשויות רלוונטיות על העבובד טרם העסקתו(

  מזהה מצבים שבהם קיים פוטנציאל סיכון לפעילות מינית בלתי הולמת על ידי

 זהות במיוחד:מבוגרים ובני נוער ול

o זמנים ומקומות שעבורם הסיכון נחשב מוגבר במיוחד; ו- 

o שעשויים להיחשב ברמת סיכון של נפילת קורבן או בביצוע אנשים 

 .התעללות

 

 



 

 

 

כלול: גיל, שלב ההתפתחות וההסיטוריה ל העשויים אישייםשינויים   -

ה )כלומר גורמים שעלולים ובמקו האישית של בני נוער המבקרים

למשל, ילדים שבאים מנסיבות  –הפגיעות שלהם  להגביר את

 האשמות או הרקע של המבוגרים )כגון עםומשפחתיות קשות( 

הורשעו בעבירות הקשורות להתעללות טענות שנעשו נגדם ו/או ש

 .מינית בילדים?(

 זמן עשויים לכלול: זמנים שקטים או עסוקים מאוד במקווה.שינויים ב -

ילות במקווה שיכולה להתרחש מיקום עשויים לכלול: פעשינויי  -

בבידוד יחסי ועלולים להפוך את המעקב על אנשים לקשה או 

להגדיל את הסבירות של "לאבד את המסלול" של המבקרים 

 במקווה.

הגבלת שימוש במתקני המקווה לצורכי טבילה בלבד )כגון: אין  -

 שחייה(.

רק בעזרת ליווי אביהם או בחירת   למקווהגישת הנוער הגבלת  -

 הוכחה למינוי(. להמציא נה )ישממו

הגבלת גישה של חשודים או כאלה שהורשעו לזמנים בהם ילדים  -

 אינם נוכחים.

ים ביןאישיים הנחשים לבלתי הגדרת סוגים של אינטראקציות ומגע -

 הולמים או מזיקים. 

 אלה עשויים לכלול:

o ;פעילות מינית מכל סוג שהוא 

o ;הערות מיניות, פרובוקטיביות או משפילות 

o ;בדיחות נועזות 

o ;נגיעה בחלק גופו של אדם אחר 

o אינטימיות, רומנטיות או מגע מיני; 

o בני נוער בפעילויות  חשיפת אנשים לפורנוגרפיה או לערב

 ;פורנוגרפיות

o ;טיפוח 

o או/המבקשים זמן לבד עם בני נוער; ו ניסיונות שנעשים על ידי 



 

 

 

o .הצקה או הטרדה 

ן בני נוער ובין מבוגרים ובני הגדרת גבולות סובלנות ליחסי גומלין בי  -

 נוער, כדי לאפשר לזהות כאשר מישהו חצה את הקו.

הגדרת הנהלים לכניסת וליציאת בני הנוער מהמקווה, כך שמקום   -

הימצאם יהיה תמיד ידוע. זה עלול להיות כרוך בתיעוד/רישום של 

הנכנסים והיוצאים מהמקווה. הרישום יכלול גם את מי שמפקח על 

 בזמן שהותם במקווה.בני הנוער 

מינויים של שני מבוגרים לפחות שנוכחותם תהייה בטווח הראייה של  -

 בני הנוער בכל עת שהותם במקווה.

הגדרת נהלים להבטחת הפרטיות של בני הנוער כאשר הם   -

 משתמשים  בחדרי הנוחיות, מתקלחים או מחליפים בגדים.

שעות  לא יהיוותאר בבירור את שעות השימוש במקווה.  הגבל -

 "פתוחות" ללא פיקוח.

o  הבטח סביבה בטוחה למקוואות עם ראות טובה להרבה

לא יהיה שום פתח או הסדמנות להסתרה, החבאה  אנשים.

 או הצפנה.

o .התאורה והראות יהיו טובים וברורים בכל הזמנים 

o  חלונות שקופים יהיו קבועים בדלתות פנימיות והמדיניות

 אין לסגור את הדלתות. –הקבועה תהיה 

רגון חייבת להיות מדיניות ונהלים אשר יפקחו שאנשים מחוץ לאי  -

המקווה )כגון אנשי מסחר( יותרו להיכנס למקווה לפי תנאים 

 ונסיבות מוסכמים.

 .התקנה חיצונית של  טלוויזיה במעגל סגור -

אפשרות של שימוש המתקנים במקווה על ידי בני הנוער בזמנים  -

ל עת ילוו על ידי שני מבוגרים משגיחים שימצאו בכנפרדים בהם 

 .)פרוטוקול נפרד( ובטווח הראייה של בני הנוער

 

 יישום המדיניות

צריכה להיות מיוסדת בבירור. שרשרת האחריות ודרגי ההנהלה של שימוש המקווה 

 כלומר:

 



 

 

 

   המדיניות חייבת להיות מוגדרת בצורה ברורה בכתב לכל משתמשי המקווה

מומלץ שחברי המקווה יתבקשו לחתום על מסמך מתאים  –ובני נוער )מבוגרים 

 המתווה את הכללים הנ"ל כאשר הם משלמים את דמי החברות השנתיים.

  התפקידים ותחומי האחריות של ההנהלה והמשגיחים במקווה חייבים להיות

 .מוגדרים באופן ברור ומוגדר

 ר ומתי משגיחים / הנוע-וה אחראים על בניחיוני להבהיר מתי מנהלי המק

מטפלים ספציפיים אחראים לכך. מומלץ לפתח מדיניות שתקבע מתי מתחילים 

 .ומתי מסתיימים

  גבולות האחריות של הנהלת המקווה ומשגיחיה על בני הנוער הבאים בתחומי

 המקווה.

 יש לשקול מי אחראי על בני הנוער לפני ואחרי הפעילות במקווה 

  חייבת להיות במעקב רצוף. כולל הגדרה של מי המדיניות שהותוותה בפרוטוקול

 יפקח ועל מה לפקח.

  יש לאכוף את הפרוטוקול על ידי עימות  עם התנהגויות לא הולמות או מזיקות

ועל ידי דיווח על התנהגויות אלה במידת הצורך. נהלי דיווח חייבים להיות 

 במקום.

  .ביצוע בדיקות פתע 

 

 סיכום

 הדורשתני נוער במקווה היא אחריות קהילתית מניעה של התעללות מינית של ב

מבוססות על אפס סובלנות  הנחיות רשמיות. הנחיות להתעללות מינית חייבות להיות

כלפי העבריינים. מנהלי המקווה חייבים לקחת אחריות כוללת ושלבי אופי האחריות 

מיכה חייבים להיות ברורים. קורבנות של התעללות מינית, גם משפחותיהם ורשתות הת

 החברתית , חייבים להיות מוגנים. 

בכל הנסיבות יש ליצור קשר באופן מיידי עם המשטרה בכל פעם שנטען 

 שהתעלוות מינית התרחשה.

 

אם אתה זקוק למידע או סיוע נוסף ביחס  info@tzedek.org.auיש ליצור קשר עם צדק 

 לפרוטוקול.

 

 

mailto:info@tzedek.org.au


 

 

 

 יתורכתב ו

מייצגות ייעוץ משפטי  הנחיות אלו פותחו על ידי צדק והן משמשות כמדריך בלבד ואינן

על ידי צדק ניתנה בהתנדבות לציבור. המידע  ההאינפורמציה שסופק או מקצועי.

והייעוץ הניתן נעשו זמינים בתום לב, ומסופקים אך ורק על בסיס זה. קוראים וארגונים, 

בים שלהם, יהיו אחראים לבצע הערכה על הנושאים כולל צוות העובדים והמתנד

שנדונו במסמך משלהם ומומלץ לאמת את שביעות רצון כל הייצוגים הרלוונטיים, 

צדק אינו מקבל אחריות לכל פגיעה, אובן או נזק שנגרם על ידי  דוחות ומידע.

 .במסמך זה או ייעוץ הסתמכות על המידע
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