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 החינוכיים לפסיכולוגים החינוכיים ליועצים

 ,רב שלום

 פגיעה של קשים אירועים בין מינית אלימות נגד החינוך מערכת שבוע מתקיים השנה גם, קודמות כבשנים

 כמנחים החשוב לתפקידנו תוקף משנה נותנים אלה אירועים. לבקרים חדשות הנשמעים והתעללות

 נועררשת ובבני בילדים פגיעה של במצבים וטיפול דיווח, איתור, במניעה החינוך מערכת של ומובילים

 נפלאות הזדמנויות מאפשרת היא וככזו היום נוער ובני ילדים של מעולמם אינטגראלי חלק הנה האינטרנט

 במוקד השנה שם מינית אלימות נגד החינוך מערכת שבוע. ופגיעה סיכון מצבי בצד ותקשורת למידה של

 החברים כי יודעים אנו. ברשת והטרדה פגיעה של במצבים סף כשומרי החברים של תפקידם את העשייה

 מי להיות בידם שנסייע חשוב וככאלה מצוקה או וודאות חוסר של במצבים קשבת ואוזן כתובת משמשים

 עם חיבור השנה נעשה כך לצורך. ולסיוע לפנייה כתובת להם ויש ברשת פגיעה נוכח מנגד עומדים שאינם

 נגד החינוך מערכת שבוע של והפעילות במשרד וטכנולוגיה מדע מנהל מאגף בחינוך מחשב יישומי גף

 החשיבות את להדגיש יש, זו פעילות בצד. הבטוח האינטרנט יום של לתכנים מתחברת מינית אלימות

 בבית מהשגרה חלק ומהווה בנושא מתמשך תהליך המאפשרת" חיים כישורי" במסגרת לעבודה שיש

 .הספר

 תמצאו להלן. פגיעה של חדשים ומקרים אירועים פעמים הרבה מציפות, זה בנושא מניעה של פעילויות

 תלמידים, ע"ובחט ב"בחט תלמידים, ביסודי תלמידים, חינוך צוותי עם לעבודה וסדנאות רקע חומרי

  .הערבית בשפה חומרים כן וכמו ד"בממ

 .התעללות למניעת היחידה ומדריכי רכזי המקצוע גורמי עם להתייעץ מוזמנים אתם תמיד כמו

 ,בברכה

 סגל הילה                                       שדמי חנה

 התעללות למניעת היחידה ראש מ"מ               י"שפ מנהלת

 נוער ובבני בילדים

 

  

  



 ועקרונות רציונאל

 ערבית/  עברית – ועקרונות רציונאל - מינית אלימות למניעת ברשת סף שומרי

 

 מדע במנהל" אתיקה" באתר נמצאות והן בחינוך מחשב יישומי גף עם במשותף נבנו אלה מצגות) מצגות

 (וטכנולוגיה

 ליסודי 

 הממלכתי לחינוך 

 יסודי לעל 

 הממלכתי לחינוך 

 דתי הממלכתי לחינוך 

 

 סדנאות

 המורים לחדר   

 ו-ד לכיתות מתאימה ברשת גרפיטי" 20 מפגש -' ו כיתה: ליסודי"   

 יסודי לעל: 
o הממלכתי לחינוך   
o דתי הממלכתי לחינוך   
o הערבית לחברה   

o בטוחים" לחופים גולשים" - ח לכיתה חיים כישורי 

 

 משחק

 משחק - במשבצת מה

  

 להורים מכתבים

 ערבית/  עברית -  יסודי בעל לתלמידים להורים

 ערבית/  עברית -  היסודי בחינוך לתלמידים להורים

   הרך בגיל לתלמידים להורים

 

 קישורים

 "ברשת חיים" בסימן בטוחה לגלישה הלאומי ליום חומרים ריכוז

 החינוכית הטלויזיה שידורי
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