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מענטשן וואס באלעסטיגן קינדער וועלן אפטמאל זיך 
־שטארק אנשטרענגען צו מאכן דעם רושם ווי א פאר

טרויענסווירדיגער מענטש. דער באלעסטיגער געפינט 
צוטריט צום קינד אין חדר/שולע, בית המדרש, 

חברותא, משפחה צוזאמענקומען, קורסן וכו', און 
אפטמאל וועט ער זיך טרעפן א פאזיציע וואו ער זאל 
האבן צוטרוי אין דער משפחה. געווענליך וועט דער 

באלעסטיגער צוגרייטן דעם קרבן מיט א פארזיכטיגע 
הקדמה. ער וועט אנקניפן א קשר מיט דעם קרבן, און 

אים "איינשפאנען" צו זיך אויף פארשידענע אופנים. 
פיל פון די באלעסטיגערס האבן א ספעציעלן חן וואס 

־ציט מענטשן צו זיך. זיי טראגן אן צו שפילן, צולערנ
־ען, געבן א היטש, קויפן נאש און מתנות אלס אויסד

רוק פון פריינטשאפט; פאר קינדער און די צענערלינג 
יארן קענען זיי געבן אלקאהאל אדער דראגס. כמעט 

אלעמאל וועלן זיי שענקען זייער אויסשליסליכע 
אויפמערקזאמקייט און אן אוזן קושבת פארן קינד.

"דיינע עלטערן פארשטייען דיר נישט, אבער איך יא."
"אנדערע קינדער מאכן חוזק פון דיר. איך ווייס וואס 

דאס מיינט."
"דיינע עלטערן געטרויען דיר נישט; זיי ווילן נישט אז 
דו זאלסט אויפוואקסן. איך געטרוי דיר, און איך שעץ 

דיר. איך זארג פאר דיר מער ווי סיי וועמען." 
"איך בין דא פאר דיר."

"איך האב דיר אזוי ליב."

ביי א געוויסן פונקט וועט דער לאקערער 
אריינברענגען א געהיימניספולקייט אין דעם קשר. עס 
קען זיין א קלייניקייט, אבער עס בינדט צו דעם קרבן 

צום באלעסטיגער.

"דא האסטו א קענדי. אבער דערצייל נישט פאר 
דיינע חברים, ווייל זיי וועלן מקנא זיין. און דערצייל 
אויך נישט פאר דיין מאמען, ווייל זי וועט נישט ליב 

האבן אז דו עסט אזוי פיל נאש."

שפעטער ווערן די סודות באגלייט מיט דראאונגען.

"אויב דו וועסט דערציילן דיין מאמען וואס ס'איז 
געשען, וועט זי זיין זייער אויפגערעגט אויף דיר."

"מ'וועט מיר איינזעצן אין תפיסה און מיין משפחה 
וועט הונגערן."

"איך וועל שעדיגן דיר אדער דיין משפחה."

מיט דער הקדמה בויט ער אן עמאציאנעלער קשר וואס 
־פירט צו פיזישער בארירונג. דער באלעסטיגער צובר

עכט ביסלעכווייז דעם קינד נאטורליכן זעלבסט-שוץ. 
די ערשטע בארירונג קען זיין גאנץ "אומשולדיג", כדי 
צו דורכברעכן נאטורליכע גרעניצן: א כאפ אן ארום 
דעם אקסל אדער א גלעט אויף די האר, כלומר'שט 

"בטעות". מיט די בארירונגען פארלירט דאס קינד זיין 
עמפינדליכקייט און עס צוברעכט זיין שעמעוודיגקייט, 

פירנדיג צום באלעסטיגער'ס ענדגילטיגן ציל. 

וויאזוי פאסירט עס?



 

 

 

 

 

 

 



לערנט קינדער אז זיי האבן די רעכט צו זאגן פאר 
סיי וועמען "ניין!" ווען מען רירט זיי צו אויף אן 

אופן וואס זיי ווילן נישט אדער וואס מאכט זיי פילן 
אומבאקוועם. ערקלערט דאס נוצנדיג אלס דוגמא 

פארשידענע מענטשן אין דעם קינד'ס לעבן, ווי, 
"אפילו ס'איז דיין פעטער, ברודער, מומע, מדריך, 

בעיביסיטער, אן אנדער קינד..." און "צומאל קען א 
בארירונג פילן אומבאקוועם, אפילו אויב מען האט 

ליב דעם מענטש. מען מעג זאגן ניין."

זייט מסביר אז סודות קענען זיין גאר מסוכן, און אויב 
איינער בעט אים צו האלטן עפעס בסוד פון זיינע 
עלטערן, זאל ער אייך גלייך זאגן, ווייל עס איז די 

עלטערנ'ס תפקיד צו האלטן דעם קינד פארזיכערט. 

שמועסט אויס געוויסע מצבים אין וועלכע אייער קינד 
וועט זיך געפינען, און ווער עס זענען די פארטרויליכע 
ערוואקסענע מענטשן אין יענע סביבות. אין חדר/בית 
חינוך קען עס זיין דער רבי/לערערין, מנהל/ת, משגיח 

– ווי לאנג איר און דאס קינד שפירן זיך באקוועם 
 מיט דעם מענטש. 

פרובירט זיך צו האלטן רואיג. קינדער קענען פרעגן 
שאלות וואס זענען שווער צו ענטפערן, אדער בלייבן 

־שטיל, וואס קען אייך ברענגען אריינצוגיין אין א פא

ניק. געדענקט, רעדט אין א רואיג קול און הערט זיך 
צו מיט אויפמערקזאמקייט. עס איז קריטיש וויכטיג 

אז א קינד זאל זיך פילן פארזיכערט דורכאויס די 
שמועסן. מען קען אלעמאל זיך צוריקקערן דערצו און 
מוסיף זיין עפעס וואס מען האט פארגעסן אדער מען 

האט נישט געענטפערט אויפן ריכטיגן אופן. 

ערקלערט פאר אייער קינד אז פריוואטע טיילן 
זענען קיינמאל נישט קיין שפיל. פיל באלעסטיגערס 
איבערצייגן קינדער אז זיי שפילן זיך סתם ארום, און 
דערפאר איז עס נישט קיין פראבלעם. זאגט אייער 

קינד אז אויב עס האנדלט זיך מיט די פריוואטע טיילן 
איז עס קיינמאל נישט קיין שפיל, און ער מוז אייך 

גראד זאגן. 

־דער עיקר זאגט אן אייער קינד, "אמאל געשעען אזע
לכע בארירונגען ביי קינדער, און זיי דערציילן קיינעם 
נישט ווייל זיי האבן מורא אז מ'וועט זיי באשטראפן 
אדער עפעס א שלעכטע זאך וועט געשען. איך וויל 
־אז דו זאלסט וויסן אז אפילו אויב דו האסט נישט גע
זאגט 'ניין', אפילו אויב דו האסט נישט געזאגט 'הער 
אויף', איז די וויכטיגסטע זאך מיר צו גלייך דערציילן. 

איך וועל נישט זיין ברוגז אויף דיר. איך וועל דיר גלייבן 
און אי"ה אכטונג געבן אויף דיר."

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



צום באדויערן, וועלן רוב קינדער נישט אויסזאגן 
ווען זיי ווערן באלעסטיגט. די סיבות קענען זיי 

פארשידנארטיג: 
דער באלעסטיגער באדראעט דעם קינד אדער • 

א משפחה מיטגליד פון דעם קינד. 
דער באלעסטיגער איבערצייגט דעם קינד אז • 

ער אדער זי איז שולדיג און ער וועט ווערן 
באשטראפט.

דער באלעסטיגער זאגט דעם קינד אז ס'איז • 
נאר א שפיל און דעריבער איז עס נישט קיין 

פראבלעם.
דער באלעסטיגער איז עמיצער וועמען דאס • 

קינד האט ליב און דאס קינד וויל יענעם נישט 
ברענגען שאדן.

טייל קינדער וואס האבן נישט דערציילט דעם • 
ערשטן מאל וואס עס איז געשען, האבן מורא 
אז זיי האבן שוין פארלוירן די געלעגנהייט ווען 

עס פאסירט נאכאמאל.

פיל קינדער וועלן נישט דערציילן דירעקט, אבער קענען 
פרובירן אייך צו אויספרואוון צו זען וויאזוי איר וועט 

רעאגירן.  קינדער קענען פרעגן שאלות וועגן קערפערס 
־אדער גרעניצן, אנשטאט צו רעדן אפן וועגן אן איבע

רלעבעניש וואס זיי האבן געהאט. קינדער קענען אויך 
דערציילן בלויז טייל פון דער געשעעניש אדער רעדן 

כאילו עס איז געשען מיט א צווייטן. 

אויב מען רעאגירט צו עמאציאנעל אדער נעגאטיוו 
("ס'קען נישט זיין." "פארוואס האסטו מיטגעשפילט?" 

"אה, דאס איז שוין נאך איינע פון דיינע מעשיות?"), 
וועט א קינד געווענליך זיך פארמאכן און מער נישט 

דערציילן. אויסער דעם, ווייזן שטודיעס אז די ערשטע 
רעאקציע נאכדעם וואס א קינד דערציילט קען העלפן 

דעם קינד זיך ערהוילן; אדער קען עס פארגרעסערן דעם 
קינד'ס טראומא, אין צוגאב צו דער באלעסטיגונג.

 
איינער פון די בעסטע שוץ-מיטלען איז אויפריכטיגע און 

אפנהארציגע קאמוניקאציע און א גוטער קשר מיט די 
קינדער.  

אויב אייער קינד אנטפלעקט חלילה אז ער איז געווארן 
־באלעסטיגט, געדענקט אז דאס קינד האט זיך שוין געש
טארקט איבער אזוי פיל שטרויכלונגען: סודות, שרעק, 

בושה. דאס קינד האט אייך אנפארטרויט, און עס 
קומט אים אייער פולסטע מיטגעפיל און צוטרוי.

וועלן קינדער דערציילן וועגן 
באלעסטיגונג?

וואס זאל איך טון אויב איך האב א חשד 
אז מיין קינד איז באלעסטיגט געווארן, 
אדער אויב מיין קינד האט דערציילט?



וויאזוי באהאנדל איך ריכטיג 
די אנטפלעקונג?

 האלט זיך
 רואיג

שטארקט 
זיך איבער די 

געפילן

גלייבט דעם 
קינד

 זוכט הילף 
און הדרכה

שטעלט צו א 
פארזיכערטער און 
שטילער פלאץ צו 

רעדן

נוצט דעם קינד'ס 
שפראך

באשולדיגט נישט 
 מאכט נישטדעם קינד

 קיין הבטחות וואס איר 
קענט נישט אויספירן

 זייט מחזק
 דעם קינד: "ס'טוט מיר אזוי 
וויי אז דאס איז געשען. איך 
פריי מיך אז דו האסט מיר 

דערציילט."

 ערקלערט
  וויאזוי איר וועט

 באשיצן דעם קינד

 זייט אויפריכטיג
  איבער וואס עס

 וועט געשען



 

 

 
 

 




