
 עבירות מין -מילון מושגים 

  
אודות ילדים ובני נוער חשופים לעיתים קרובות לאינפורמציה המתפרסמת בתקשורת 

עבירות מין ולא מבינים בהכרח את משמעותם. המילון המופיע בהמשך יכול לשמש את 

הגננות והמורים במהלך השיח בכיתות אודות נושאים הקשורים לפגיעה מינית ולעבירות 

 מין.

  

 

 ככלל חשוב:

  .להתאים את ההסבר לרמה ההתפתחותית של התלמיד 

 מושגים ומה הם יודעים עליהם. לבדוק תחילה כיצד התלמידים מפרשים את ה

בהמשך, לצורך השלמת התמונה לנסות ולשלב בהסבר את המונחים בהם 

יש  –השתמשו הילדים , ככל שניתן הדבר. אם זוהו שיבושים בהבנת המושגים 

 להשלימם מתוך מילון המושגים שמופיע בהמשך.

  .לתת לתלמידים את האינפורמציה הנחוצה ללא פרוט יתר 

במספר מושגים )אונס, מעשה מגונה, הטרדה מינית( מופיעים שני הסברים: שימו לב כי 

לתלמידים  –לתלמידים בגן ובכיתות הראשונות של בית הספר היסודי, והשני  –האחד 

  בוגרים יותר.

  

מילון מושגים לתלמידי הגן ולתלמידי הכיתות הנמוכות בבית הספר 

 היסודי

  

מתלטפים ונוגעים אחד בשני מתוך אהבה,  מבוגרים שאוהבים בדרך כלל מתחבקים,

 פירושו  קשר גופני בכוח ולא מתוך רצון. אונס כבוד ומתוך רצון. 

פירושו לגעת באברים פרטיים שלא בהסכמה ולא מתוך רצון של שני  מעשה מגונה

 הצדדים.

פירושה קללות והצקות  הנוגעות לאברים הפרטיים של האדם והמכוונות  הטרדה מינית

 אותו ולפגוע בו.להעליב 

  

מילון מושגים לתלמידי הכיתות הגבוהות בבית הספר היסודי 

 יסודי-ולתלמידי העל

בהגדרתו בחוק הוא החדרת איבר מאיברי גופו של אדם או החדרת חפץ כלשהו על  אונס

ידי אדם לאיבר מינה של האישה, ללא הסכמתה החופשית. לפי הגדרה זו, פעולת האונס 

כלפי נשים. תקיפה מינית של גבר אינה מוגדרת בחוק כאונס אלא כביצוע מופנית אך ורק 



 .מעשה סדום 

, אף אם הקטין רצה בו כאונסמוגדר על פי החוק  14קיום יחסי מין עם קטין מתחת לגיל 

לכאורה. זאת משום ש"גיל ההסכמה" בישראל )הגיל בו מניחים כי קטין יכול להסכים 

שנים. יחסי מין מרצון בין שני  14שלהם( עומד על למעשים מיניים מתוך הבנה מלאה 

לא נחשבים לאונס אם מתקיימים בהסכמה, ואין הפרש של  14-16בין הגילאים  קטינים

 למעלה משלוש שנים בין המעורבים.

בעילה אסורה בהסכמה עבירה זו מתייחסת לקיום יחסי מין בהסכמה, כאשר 

ודה או בשירות. דוגמה ל"יחסי מרות" הם בקטינים, או תוך ניצול מרות ביחסי עב מדובר

 יחסים בין מנהל לבין מזכירה או אישה אחרת הכפופה לו במסגרת עבודתה.

מוגדרים כעבירה על  גם יחסים בין מורה לתלמיד נחשבים ליחסי תלות ומרות, ולכן

 . פי החוק

 

מתרחשת גם כאשר הבועל מבטיח הבטחת שווא לנישואין תוך  בעילה אסורה בהסכמה

 התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

הינו מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים שלא בהסכמה. דוגמאות  מעשה מגונה

 ונגיעות באברים אינטימיים של אדם אחר.  למעשה מגונה הם מעשים של התחככויות,

  

 הטרדה מינית

 סוג של פגיעה בעלת אופי מיני באדם אחר הכוללת מספר התנהגויות:הטרדה מינית היא 

 הפעלת איום על אדם לעשות מעשה מיני. סחיטה מינית

הצקה מינית כמו שריקות או רמיזות מיניות, נעיצת מבטים לאברים אינטימיים. 

התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של האדם, למשל לזהותו המינית. שליחתן או 

 ל תמונות פורנוגראפיות.הצגתן ש

 בהתאם להגדרה לעיל מעשים מגונים

פניה אל אדם אחר על מנת לקיים איתו מגע מיני מסוג זה או אחר  הצעות מיניות חוזרות

 גם אם הוא הראה או אמר שאינו מעוניין בקשר המיני.

. הצעות הצעות מיניות גם כאשר אין מראים או אומרים כי לא מעוניינים בקשר המיני

יניות המגיעות לתלמיד, לסטודנט, למטופל או לאדם במסגרת יחסי עבודה, נחשבות מ

להטרדה מינית אפילו אם אנשים אלה לא הראו או אמרו שהם אינם מעוניינים בקשר 

המיני. קביעה זו של החוק יוצאת מתוך הנחה כי אנשים אלה תלויים באנשים הבאים 

א או בפסיכולוג ועובד תלוי במעביד שלו. עימם במגע. תלמיד תלוי במורה, מטופל ברופ

לכן במצב כזה של תלות או במצב בו הם נתונים למרותו של הזולת קשה מאוד להראות 

 כי לא מסכימים לקשר מיני.


