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ברכות
• גברת מירב דדיה – סגנית מנהלת אגף תקון, משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים, ציינה את השותפות הבין משרדית והבין 

מגזרית כמפתח לפתרון בעיות מורכבות, יצירת שינוי נורמות וקידום 

מיניות בריאה. לדבריה, עלינו לייצר תשתית של שיח על מיניות 

בריאה על מנת שלפגיעה לא יהיה מקום.

• גברת חנה שדמי – מנהלת שפ"י )השירות הפסיכולוגי החינוכי(, 

משרד החינוך, ציטטה את ארגון הבריאות העולמי: "מיניות היא 

אחת מזכויות האדם והיא כוללת את הזכות של כל אדם ללא 

כפיה, אפליה או אלימות לקבל חינוך ומידע על מיניות, זכות לבחור 

בשותפות, זכות לבחור אם להיות פעיל מינית או לא, זכות ליחסים 

מיניים בהסכמה, זכות לנישואין בהסכמה, זכות לבחור האם ומתי 

להיות הורה, זכות לחיי מין בטוחים, מספקים ומהנים, כאשר לטובת 

מימוש זכויות אלה קיימת אחריות של א/נשים לכבד את זכויות 

אלה". כמו כן, חנה ציינה כי על מנת להתמודד עם המציאות המינית 

בחברה היום דרושה קהילה שלמה שתעסוק בכך מזוויות שונות ולא 

תשכח את אחריות העומדים מהצד ושומרי הסף.

• סגן-ניצב עורך דין מאיר-דב ברקוביץ' )ברקו(, ראש מדור נפגעי 

עבירה, אגף חקירות ומודיעין, משטרת ישראל, האיר זרקור על 

האתגר העומד בפנינו והתהליך המשמעותי אותו אנו עוברים ועוד 

נעבור בדרך לבניית התכנית. כמו כן, ציין את הצורך בהבחנה בין 

מיניות בריאה ללא בריאה ובין מה שמותר ואסור על פי חוק.

• גברת מלכה פרגר, מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד 

הבריאות, ברכה על היוזמה וציינה את השלכות הפגיעה המינית על 

בריאות האדם, לפי ארגון הבריאות העולמי. כמו כן, ציינה את הצורך 

בהליך מניעתי משותף של כל הגורמים. 

• גברת יעל טל פואה - רכזת מחלקת חינוך והסברה, מרכז הסיוע 

לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון, אף היא ברכה על היוזמה 

וחידדה את ההבנה כי השינוי חייב להיות על ידי מספר גורמים במספר 

מישורים עוד במשמרת שלנו.

• מר שלומי  כהן– מנהל תחום נוער, ג'וינט- אשלים, ציין את הצורך 

שעלה לפני כ-3 שנים והתגייסות המשרדים למסע הארוך והחשוב 

שאנחנו נמצאים בשיאו היום. שלומי הדגיש את החשיבות שבתפיסת 

נושא הפגיעות המיניות כבעיה חברתית ולא פרטית וכן את הצורך 

בפתיחת גבולות החשיבה מעבר למותר ואסור והתמקדות בשטחים 

האפורים על מנת לא לצמצם את הפעולה המתוכננת.



ביום רביעי,  יז' באייר התשע"ו, 25/5/16, התכנסו לכנס "מיניות – 
הגיע הזמן לדבר על זה" כ-250 א/נשי מקצוע ממשרדי הממשלה 

השותפים לתהליך וכן מעמותות המגזר השלישי ואנשים פרטיים 
העוסקים בעבודתם. כנס זה היווה נדבך חשוב בפיתוח התכנית 
לקידום אקלים של מוגנות וביטחון, חינוך למיניות בריאה, מניעת 

אלימות מינית בין קטינים וצעירים וטיפול בנפגעות ובנפגעים. 
בסיכומו של כנס זה נראה כי כוחו וכוחה של התכנית לפיה נבנה 
הכנס הוא בשותפות האמיצה שנרקמה בשנתיים האחרונות עם 
נציגי המשרדים השונים והמגזרים האזרחיים וברצון העז לצאת 

לפעולה משולבת אמיתית בכל המישורים ועל ידי כל הגופים 
הפועלים כיום עם נוער בנושא מיניות.



 הרציונל
הרציונל העומד בבסיס התכנית למניעת אלימות מינית וקידום מיניות בריאה לקוח 

מתוך המודל החברתי האקולוגי  הגורס כי אין משתנה יחיד המסביר התנהגות 

מינית אלימה של הפרט, אלא מדובר במשתנים רבים ברמת החברה, הקהילה, 

המעגל הקרוב והפרט. בשל כך מבקש המודל החברתי-אקולוגי להשפיע על 

כל מעגלי ההשפעה בעת ובעונה אחת בשלוש רמות מניעה )ראשונית, שניונית 

ושלישונית – כולל התערבויות טיפול(. 

מודל זה שם דגש על ההקשר המגדרי של האלימות המינית וקורא לשינוי נורמות 

מגדריות, לצמצום אי השוויון המגדרי ולצמצום התנהגויות אלימות המובילות לאלימות 

מינית. המודל מבקש לחבר בין המאמצים השונים בזירה החינוכית, והרווחתית, 

  .)WHO, 2010( הבריאותית והמשפטית למאמץ משותף אחד

כאמור, כנס זה נבנה לאורו של המודל האקולוגי וכל הרצאה שניתנה בכנס, 

התמקדה במעגל אחר במודל.



 רמות ההשפעה של המודל



כל רמות ההשפעה של המודל:
1. עינב לוק ,  מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה שפ"י משרד החינוך ואדוה ברקוביץ' רומנו , מנהלת תכניות נערות וצעירות, 

ג'וינט אשלים הציגו את התכנית על כל רבדיה מתחילת דרכה ועד הכנס.

לצפייה במצגת  |  לצפייה בוידאו

2. דיויד לי, מנהל תחום שירותי מניעה בפרויקט הלאומי של קואליציית 

 )Prevenconnect( קליפורניה למניעת אלימות מינית. מטרת ארגונו

הינה קידום מניעה ראשונית של אלימות מינית על ידי בניית קהילות 

המגויסות למטרה זו. כמו כן, הארגון מלווה, מנחה ומעודד סוכנויות 

וארגונים מקומיים ליזום, להוציא לפועל ולהעריך יוזמות יעילות למניעת 

אלימות מינית. דיויד לי, בהרצאתו "יצירת שינוי: מניעה ראשונית של 

אלימות מינית" היווה מבוא לכל הכנס ואיפשר "מבט על" של המודל 

החברתי אקולוגי כפי שמיושם בעולם. כמו כן, דיויד לי הציג תפיסה של 

מניעה ראשונית ובריאות מינית.

לצפייה במצגת  |  לתמלול ההרצאה  |  לצפייה בוידאו

https://www.youtube.com/watch?v=dU3ElBOiM5Q&feature=youtu.be
https://prezi.com/1cbvgyhgk_yi/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.youtube.com/watch?v=REHhUylfW3A&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B-yCvone8j0ab3dia2czamRidzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-yCvone8j0aZGV0VWljMVZGNzA/view?usp=sharing


רמת החברה:
גב' לינוי בר גפן, עיתונאית חוקרת ואשת תקשורת בכירה אשר הציגה 
בפנינו בהרצאתה "נשים וגברים בתקשורת" והרחיבה על ייצוג נשים 

בתקשורת: תפקידי מפתח מגדריים בתוכניות אקטואליה ופאנלים 
שונים של חדשות וכן סיקורי עברות מין בתקשורת.

 לצפייה בוידאו של ההרצאה

https://drive.google.com/file/d/0B-yCvone8j0acWRjc0FaMEtDUFE/view


רמת הקהילה:
ד"ר ימית אלפסי, מנהלת מקצועית "עיר ללא אלימות" אשר פרסה 

בפנינו בהרצאתה "הקאמבק של הקהילה" בה  דיברה על הכוח של 
קהילה להשפיע על התושבים, חשיבות דמויות מפתח בהנעת הקהילה, 

חוזקות ומנהיגות בקהילה.

 לצפייה במצגת |  לצפייה בוידאו

https://www.youtube.com/watch?v=ruwJZNxXxsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ruwJZNxXxsU&feature=youtu.be
https://prezi.com/xf9noqmr-gvz/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


רמת המעגל הקרוב:
 Green dot דורותי ג'יי אדוארדס, ד"ר לפסיכולוגיה, מנכ"לית ארגון
למניעת אלימות מינית. אסטרטגית המניעה של ארגון גרין דוט היא 

גישה כוללת הרואה את הכוח של העומדים מין הצד ושואפת לרתום 
אותם לתהליך המניעה דרך מודעות, חינוך ותרגול פרקטיקות של 
התנהגות פרואקטיבית המבססת חוסר סבלנות לאלימות כנורמה 

וכן התערבות אקטיבית במקרים בהם ישנו חשש אמיתי להתרחשות 
אלימות. דורותי ג'יי אדוארדס, הדגישה בהרצאתה את חשיבות העבודה 

עם שומרי הסף כחלק מעבודה בקהילה והכלים בהם היא משתמשת 
בעבודתה על מנת לגייסם לפעולה. 

 לתמלול ההרצאה |  לצפייה בוידאו

https://www.youtube.com/watch?v=F6s_ej3HqIE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B-yCvone8j0aVFhBSnNmQ2IwNlE/view?usp=sharing


רמת הפרט:
דויד בנאי, פסיכולוג קליני, מדריך ומרצה באוניברסיטת בר אילן 

בהרצאתו "תפקיד הסביבה החברתית והחינוכית בגיבוש מיניות הילד 
והמתבגר", חידד מהי מיניות בריאה ברמת אישיות הנער/ה, מהם 

התנאים הקליניים להתפתחות מיניות בריאה ואיך שני אלה עשויים 
לעזור לנו בבואנו לעבוד עם קהילה.

לצפייה בוידאו

לחצו כאן לצפייה 
בתמונות מהכנס

https://youtu.be/vmi_aN0uwbM
https://photos.google.com/share/AF1QipOILVna6MgE0KYBfdR6xRxi9FSr8sCX5YWiOVCPJqd2JdHGeg65shJgyhIgYsNXMA?key=MjRoT0ZSQUFOeU8xY2s2QlN3OExTTnROQkxXbzBR
https://photos.google.com/share/AF1QipOILVna6MgE0KYBfdR6xRxi9FSr8sCX5YWiOVCPJqd2JdHGeg65shJgyhIgYsNXMA?key=MjRoT0ZSQUFOeU8xY2s2QlN3OExTTnROQkxXbzBR

