
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברשת מיניות פגיעות

 סדנה לצוות החינוכי

חודית של פגיעות ייוזירה חדשה  נוצרה( (cyberspaceהמרחב הווירטואלי  עם התפתחות

הינה באופן טבעי ילדים ובני נוער  וברשת. האוכלוסייה החשופה ביותר לפגיעות אלמיניות 

. כונים לזיהוי הפגיעה ולעצירתהואשר לא תמיד מצוידים בכלים הנ אשר מרבים להימצא בה

לעיתים על ידי מתבגרים כנורמטיבית למרחב המקוון או  עלולה להיתפספגיעה מינית ברשת 

. חשוב יותר מתמיד ,כמבוגרים משמעותייםבהקשר זה, לגיל ההתבגרות. תפקידנו כנורמלית 

בחירה העניק להם כלים לקבלת בדיקה עצמית וללתלמידים לתווך, לאפשר  אנו נדרשים

נו לעצור ילתלמיד יםהמאפשרעצמית בדיקה . כלים למושכלת המתבוננת פנימה והחוצה

 . עצמם ואת הזולתלרגע ולפעול מתוך שיקול דעת הלוקח בחשבון את 

 מטרות

 .הפגיעות סוגי והכרת ברשת מינית פגיעה המושג הבהרת .1

 רחבבמ המתרחשים מיניים שאירועים הרגשיות לעוצמות אישית מודעותהעמקת  .2

 .באדם יםמעורר וירטואליוה

 .וירטואליהו במרחב המתרחשיםפגיעה מינית  אירועי עם להתמודדות הנהלים הכרת .3

 

 

 מניעה, זיהוי והתמודדות –שבוע מערכת החינוך בנושא פגיעות מיניות ברשת  - #מוגנים

 החינוך  משרד
 ייעוצי הפסיכולוגי השירות

 פגיעה ומניעת היחידה למיניות
 נוער ובני בילדים 

 
 
 



 חומרים

 (1נספח ראה מגוון תמונות )

 מצגת לאנשי החינוך

 דקות  45 - המהלך הסדנ

 בחירת תמונה – שלב א'

 – ברשת מיניות תפגיעו -#מוגנים  : שא שבוע המערכתוהמנחה תציג בפני המורים את נ

 והתמודדות. זיהוי, מניעה

הרצפה ותזמין את המשתתפים להסתובב בין התמונות ולבחור  על תמונות תפזר המנחה

  -שעלתה בהם עת שמעו את נושא המפגש  תמונה שמתאימה להרגשה או למחשבה

 ".ברשת מיניות פגיעות"

 

 בקבוצות: שיתוף – שלב ב'

התמונה בה  ציג בסבב אתף י. כל משתתלרביעיות המנחה תזמין את המשתתפים להתחלק

 . מה היא עוררה בובה ו יציין מדוע בחר, בחר

 היזכרות באירוע: -שלב ג'

המנחה תבקש בשלב הזה מהמשתתפים להיזכר באירוע שבו נתקלו )תקשורת, סביבה 

 קרובה, תלמידים, סיפור אישי(. 

 רביעייהשאלות לדיון ב 

 או לחילופין לרשום אותן על הלוח( רביעייהכל מומלץ לחלק דף עם השאלות ל)

 שאלות אישיות: .א

 ?מה אפיין את אירוע הפגיעה המינית ברשת  .1

 שעלו בך בעקבות חשיפתך לאירוע?  /המחשבותהרגשות םמה .2

 כיצד הגבת עם חשיפתך לאירוע? .3

אם עלו בך קולות מנוגדים האחד לשני, אילו קולות היו שם? )קול ביקורתי, קול  .4

 אמפתי, קול כועס(.פוסק, קול 

לחשוב מה השאלות שהאירוע  לות אירוע כזה מעורר בך? נסו כקבוצהשא לואי .5

 .םמעורר בכ



ן חומרה ברמה מציי 1 ע המסמל לדעתך את חומרתו כאשר מספרציון לאירו ןת .6

 מציין חומרה ברמה הגבוהה ביותר.  5הנמוכה ביותר ומספר 

מידינו מעורבים בפגיעה מינית מה קורה לנו כאנשי מקצוע כאשר אנו מגלים שתל .7

 ברשת כפוגעים או כנפגעים?

 

  -ובדקו יחד  םהתמקדו באירועים החמורים ביותר לדעתככעת... 

  ?מה מאפיין את חומרת הפגיעה 

 סביב אירוע כזה? עבודהאילו משאבים אישיים נדרשים ל 

 כגון זהאירועים עם  בהתמודדות נדרשיםמיומנויות /אילו משאבים? 

 להימנע בהתמודדות עם אירועים מסוג זהרצוי מה מ ? 

 

 דיון במליאה

 במהלך הפעילות? םכיצד הרגשת .1

נו המתמודדים עם אירועי פגיעה ילמה אנו נדרשים בליווי תלמיד .2

 מינית ברשת )כפוגעים או כנפגעים(?

 עלו בקבוצות?  אירועי פגיעות מיניות ברשת אילו סוגי .3

 

   -למנחה 

הבחין בין התייחסות אישית למקצועית בהתמודדות ההבנה כי יש ללחדד את  חשוב  .1

להחוות כעוצמתי מאד עבור האדם  עלולאירוע בו נתקלים לראשונה )עם אירוע. 

 בעינילאירוע עוצמתי בהכרח הנחשף אליו ועבור האדם המטפל בו אך אינו נחשב 

 . (נהלי הטיפול הנדרשים בהתאם לחוזר מנכ"ל אקלים העוסק בנושאעל פי החוק ו

 הכרה לתת, ליהדיגיט לעולם הקשור בכל הדורות בין הפער את לדיון להעלות וירצ .2

 חוסר כגון תחושות יעלו שבחדר להניח סביר) זה פער בעקבות העולות לתחושות

, זאת עם יחד(. ועוד ידוע מהלא חרדה, תסכול, מכירים לא שאנו העולם נוכח אונים

 דמות הילד עבור להוות שלהם ביכולת החינוך אנשי את ולחזק לחדד חשוב

 . ולהכוונה לתמיכה משמעותית

 אם גם התלמידים בחיי מורהוה המחנך של התפקיד תפיסת את לחדד חשוב .3

 תלמידים בין שמתרחשים אירועים ישנם. וירטואליוה במרחב מתרחשים האירועים

 ישנם. הממשי במרחב חמורות השלכות להם ויש וירטואליוה במרחב שמתחילים



( בבית הספר אינטימית תמונה צילום כגון) הממשי במרחב חיליםשמת אירועים

, אלה אירועים על הדעת את תתל יש, המקרים בכל. וירטואליוה במרחב וממשיכים

 האפשריות הפגיעות סוגי כלהתמודדות עם ב שניתן כמה עד לתלמידים ולסייע

 . ברשת

 אלא וירטואלי כאב מייצרת אינה וירטואליוה במרחב מינית אלימות כי להדגיש חשוב .4

 . ממשי כאב

 הגלישה בבסיס העומדים הפסיכולוגים הצרכים את יבינו החינוך שאנשי חשוב .5

 .המורים ומצוות מהתלמידים העולים לצרכים הכרה לתת יש. אינטרנטב

 מיניות ברשת:סוגי פגיעות להלן 

 ו/או ללא הסכמתו אינטימיים ללא ידיעת המצולם תמונות/סרטונים צילום .א

 ו/או ללא הסכמתו אינטימיים ללא ידיעת המצולם תמונות/סרטונים הפצת .ב

 של תמונות או סרטונים בעלי תוכן אינטימי צילום עצמי והפצה עצמית .ג

ללא  של אנשים זרים/לא מוכרים הפצת תמונות/סרטונים בעלי תוכן פורנוגרפי .ד

 .רשות המקבל

 .החזקה והפצה של חומרים פורנוגרפיים בהם מצולמים קטינים .ה

ללא  צה עצמית ביודעין של תמונות וסרטונים בעלי גוון מיני/פורנוגרפיהפ .ו

 .אישור המקבל

סרטונים או , סחיטה באיומים על בסיס תמונות –sextortion)) סקסטורשין .ז

 טקסטים בעלי אופי מיני.

יצירת קשר עם קטינים בפרופיל מזויף, תוך פיתוי ושכנוע  – פדופיליה ברשת .ח

 בעצמם מעשים מיניים למול מצלמה.  לבצע לשלוח צילומים/ להצטלם/

פרופיל מזויף לצורך פגיעה עזרת קביעת מפגשים עם קטינים דרך הרשת ב .ט

 מינית ממשית בהם. 

)החוק בנושא אונס,  – מעשה מגונה ברשת מעשה סדום/ עבירות אינוס/ .י

 מעשה סדום ומעשה מגונה תקף גם לגבי פגיעה ברשת(

 דרך הרשת שידול לזנות .יא

 

 אהמלישיח ב

כאשר מובא לידיעתנו אירוע של פגיעה מינית  עלינו לעשותש כללי עבודה לפעולות להלן

 רשת.ב



 נו.יתלמיד קרבב המעורבים המרכזיים הםולהבין מי למפות את האירועיש  .א

 .גלישה ברשתובלתי שיפוטי עם התלמידים בנושא נהל שיח מכיל חשוב ל .ב

 מענההזקוקים ללזהות מעגלי פגיעה יש  .ג

. בחוזר המנכ"ל קידום 5.3.3 -ו 3.3ים את חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים: פרקלהכיר יש  .ד

ולפעול על  2015אקלים בטוח והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון 

 .בהמשך( 2פיהם )נספח 

ולפעול על  1999 -ס "התש תלמידים בתלמידיםפגיעה של חוזר מנכ"ל יש להכיר את  .ה

המוגדרת כעבירה פלילית שיש עליה חובת דיווח פיו במקרה של פגיעה מינית 

  במוסד החינוכי רשת בין תלמידיםמתרחשת במרחב הה

מתוך הסרטון לחלץ את עקרונות השיח  הסרטון "הפצת תמונות ברשת"הקרנת  .ו

 מיד/ה שנפגעו ברשת.עם תל

, ברשת מיניות פגיעות לזהות לתלמידים לסייעיש לעשות כדי פעולות פרואקטיביות אילו 

 ?מןע ולהתמודדאותן  למנוע

 לזהות להם לסייע ומשם שאלות לשאול, עולמם על מהתלמידים לשמוע חשוב 

 ורעב תומשמעותי תיודמו נשות החינוך מהווים ואנשי  .מינית פגיעה של אפשרויות

 בקיאות הםמ נדרשת לא, משמעותי שיח לנהל יםיודע אשר אלו וככ התלמידים

כדאי ללמוד מהתלמידים מהן הסכנות הטמונות . באינטרנט הקיימים בעולמות

ברשת, לשמוע את דעתם, לשמוע על ההתנסויות שלהם )ערכו פעילויות כדוגמת 

  .תיהם ברשת(מהם, מתוך עולמם וחוויו י שהאירועים יעלוהפעילות הזו, כד

  ברשת עידוד גלישה בטוחהלנסח יחד עם התלמידים כללים למומלץ. 

 פיתוח קשר לעודד  ,התלמידים לרשות העומדים הסיוע מקורות את להדגיש חשוב

כל תלמיד יציין שם של אדם מבוגר עליו הוא סומך  -למשל ים, משמעותי יםמבוגר עם

  ועמו הוא יכול להתייעץ.

  כאשר הם נתקלים באיום/סחיטה/ הפצה  לעזרה לפנות דיםת התלמילעודד אחשוב

 .דרך הרשת 'וכו

 לפנייה לעזרה: הורים, צוות חינוכי, מבוגר משמעותי  הכתובותבפניהם את  יש להציג

 . 105מוקד עליו הם סומכים, 

 

 םלסיכו

וירטואליים בהקשר של והיום להתבוננות על המרחבים הי איזה מבט חדש נוסף ל - בסבב 

 ?פגיעות מיניות בילדים

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Moked_105/Daf_Mercaz.pdf


 

   תמונות – 1נספח 

 תמונות 1נספח 

         



 

        



 

   



 

    



 

    



 

  



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות : 2נספח 

 (2015וסיכון )

 

  שימוש בטכנולוגיה בפעילות פנים וחוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה  3.3פרק

 (.59-64מקוונת )עמ' 

  הנחיות לתלמידי החינוך  -ת שימוש בטכנולוגיה והיבטים של פגעה מקוונ 5.3.3פרק

 (.133-138המיוחד )עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf
https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99.pdf

