
-כולנו שומרי מסך

על התמודדות עם פגיעה מינית 

tברשת

אילנית ימיני
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. 03-6200622או התקשרו לתמיכה הטכנית והם ישמחו לסייע במספר ( מצד ימין)בתחתית המסך 

צוות אקדמיה ברשת, השתתפות מהנה



כולנו שומרי מסך

על התמודדות עם פגיעות מיניות ברשת
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: בהרמת יד–הזמנה לתרגיל בכיתה 

האם קרה לכם או לחברים 
שלכם משהו 

ברשת שגרם למבוכה 
, או אי נוחות

ושנראה שלא מתאים 
...לגילכם
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: בהרמת יד–הזמנה לתרגיל בכיתה 

האם מישהו נתקל במצב  
שפנו אליו או לחברים שלו 

וביקשו ממנו לעשות        
..משהו שלא רצה
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: בהרמת יד–הזמנה לתרגיל בכיתה 

האם קרה שאתם או חבריכם 
העליתם משהו לרשת שלא הייתם 

...אמורים להעלות

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


3 2 1

: בהרמת יד–הזמנה לתרגיל בכיתה 

האם קרה שאתם או חבריכם 
העליתם משהו לרשת שלא הייתם 

...אמורים להעלות
בלי שמות  , אם תוכלו לשתף בתוכן

. כמובן

האם מישהו נתקל במצב  
שפנו אליו או לחברים שלו 

וביקשו ממנו לעשות        
..משהו שלא רצה

האם קרה לכם או לחברים 
שלכם משהו 

ברשת שגרם למבוכה 
, או אי נוחות

ושנראה שלא מתאים 
...לגילכם



..."אלה הכותרות: "שיתוף בכיתה

מה היו האירועים שנתקלתם בהם            
?הקשורים לפגיעה מינית ברשת



סוגי פגיעות מיניות ברשת

פדופיליה

,   שליחה, צילום
העלאה של

תמונות וסרטונים  
בעלי אופי מיני

סחיטה ואיום 
להפצת צילום 
או תוכן מיני

חשיפה 
לפורנוגרפיה

הערות –הטרדה 
משפילות בעלות  

, ביוש,  אופי מיני
פניות חוזרות



:105של המשרד לביטחון פנים ומוקד 2018סקר הנוער 

30% 
מהנפגעים 

אינם מודעים
שהייתה 

כלפיהם פגיעה

20% 
אינם יודעים מה 

נחשב לפגיעה ברשת

28% 
נחשפו לפנייה 
בעלת אופי מיני

13%
נחשפו לסחיטה

19%
נחשפו להטרדה 

מינית



-צהוב
.     עצור וחשוב

אולי אין כאן      
עבירה אבל לא 

מדרון    , מוסרי
!חלקלק

–אדום 
, סכנה , עצור

עבירה על      
! החוק

-ירוק

, אפשר להירגע
!הכול בסדר



מנטימטר-אינטרקטיביתפעילות 



מנטימטר-אינטרקטיביתפעילות 



ממתינים עד שעוברים לשאלה הבאה



.                                דני ודנה ידידים טובים

דני מחמיא לדנה על המראה שלה  

ומבקש ממנה לשלוח  

.לו תמונה מהחתונה של אחותה

?אדום צהוב או ירוק



. ומקבלת הרבה לייקים לאינסטגרםניצן מעלה תמונות וסרטונים שלה 

יום אחד היא שמה לב שיש לה עוקבת חדשה . יש לה כל מיני עוקבים

היא בודקת מי העוקב שלה ומסתבר שזאת סוכנת , שמחמיאה לה

היא ממש מתרגשת שכעבור כמה זמן הסוכנת מציעה לה לדגמן . דוגמניות

...צילומי פנים בלבד ואפילו ממליצה לה לשאול את ההורים על זה



היא מחמיאה לו על העמוד  . מילדה יפה מעיר אחרתבאנסטגרםאור מקבל הצעה 
 ?אדום צהוב או ירוק. איתוומתחילה לשוחח , שלו



.אחרי שבוע של שיחות מעניינות היא מבקשת ממנו להיפגש איתה אצלה בבית 
?אדום צהוב או ירוק



אלעד קיבל קישור של סרטון בעל אופי מיני  

שלו ושלח בקבוצה של  לווטסאפ

.  הכיתה כדי שכולם ייהנו ויוכלו לצחוק יחד 

?אדום צהוב או ירוק



search

.  חברות שנחשבות דוסיות נהנות מערב בנות בבית ומצלמות עצמן כמו דוגמניות3
לאחר שבוע חברה אחרת מסתכלת בגלריה . חלק מהתמונות לא הכי צנועות 

של אחת מהן וכשהיא מוצאת את התמונות היא שולחת תמונה בוואטסאפ של 
".צדיקות עאלק"הכיתה וכותבת 

?אדום צהוב או ירוק



: שי כתב בקבוצה של הכיתה 

! "למי שעוד לא קלט עידן הומו " 

וזה אחרי שבקבוצה ילדים שלחו תמונות של עידן ורמזו רמזים לגביו 

... בעניין



!?אז מה היה לנו עד כאן



2014ד "שנת תשע–לחוק למניעת הטרדה מינית 10תיקון מספר 



דרכים לזיהוי פגיעה מינית אפשרית ברשת
:שאלו את עצמכם

האם מה שמציעים לכם מביך אתכם או מבלבל אתכם

אפילו להורים , האם אתם מתביישים לספר על כך למישהו אחר

האם ביקשו מכם לשמור דברים בסוד ולא לספר לאף אחד

האם ביקשו מכם דברים שקשורים לפרטיות שלכם  

האם הפעילו עליכם לחץ לעשות משהו בניגוד לרצונכם 



היצמדו לכללים

4
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5

לא מוסרים פרטים אישיים למישהו שרק עכשיו הכרנו 1

2

4

3

5

לא קובעים פגישות עם מי שהכרנו  דרך הרשת                           
לפני שאימתנו את זהותו

.הכולל העלבות מיניותבשיימינגלא עושים או משתתפים 

לא שולחים תמונות אישיות ופרטיות
לא מבקשים ולא לוחצים לשלוח תמונות או סרטונים אישיים

. לא מפיצים שום תוכן מיני ללא הסכמה

ואהבת לרעך כמוך 

לא תעמוד על דם רעך

...לא תתורו

המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים



105ומוקד 

!אל תישארו עם זה לבד-פנו לעזרה

הורים

ת/מחנך/ מורים 

ת/יועץ

מבוגר שסומכים עליו
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