
   ג"תשע מינית אלימות נגד החינוך מערכת שבוע

 

 י"שפ מנהלת דבר

 ,רב שלום החינוכיים וליועצים החינוכיים  לפסיכולוגים

 מהווה, הגיל בני בקרב מינית הטרדה במניעת השנה שיעסוק מינית אלימות נגד החינוך מערכת שבוע

 .הנושא אל ולהתייחס אליכם לפנות עבורי הזדמנות

 ממצאי. לחשוב שנהוג ממה יותר הרבה נפוצה הנוער בני ובקרב בכלל בחברה המינית ההטרדה תופעת

 ורובם, לו ומחוצה הספר בית במסגרת מינית הטרדה חוו הילדים מבין גבוה אחוז כי מראים המחקרים

 .הנושא על ולשוחח כך על מלדווח נמנעו

 מה, גבולות בבדיקת עסוקים וכן השני המין בני עם בקשר להתעניין תלמידים מתחילים  ההתבגרות בגיל

 או בחיזור מדובר מתי ברור תמיד לא. ההתנהגות לנורמות הקשור בלבול ישנו לעיתים. אסור ומה מותר

 מין בעבירות ואפילו מיניות בהטרדות, בהצקות להתבטא עלול זה בלבול. הגבולות נפרצים ומתי בחברות

 ישנה שבהם מצבים לבין לגיטימיות התנהגויות בין להבחין יאפשר שונות ההתנהגויות של בדיקה. קשות

 .גבולות של חציה

 מטרתה, מינית בהטרדה בדיון מינית פגיעה נגד החינוך מערכת שבוע את השנה למקד ההחלטה

 מסרים העברת באמצעות וההורים התלמידים, החינוכיים הצוותים של למודעותם  הנושא  את להעלות

 .בזולת ופגיעה, נוחות אי, השפלה בהם שיש אלה התנהגויות של הוקעה של ברורים

 הכרת, מינית הטרדה בנושא החוק הכרת: הבאים הנושאים מודגשים מיניות הטרדות על השיח במסגרת

 להיות ולא שלו הגוף על לשמור אחד כל של בזכותו הכרה, החוק מן הנובעות והאסור המותר גבולות

 לספר ולגיטימציה זמן מקום מתן, מינית הטרדה בנושא ערכים והבהרת עמדות גיבוש, אחרים י"ע מנוצל

 התלמידים עידוד, מינית הטרדה של במקרים להתמודדות מיומנויות הקניית; הטרדה של מקרים אודות

 לבין הלשנה בין הבחנה יצירת, לסייע שיוכל מבוגר ושיתוף מינית הטרדה החווים במצוקה חברים לזהות

 ."חיים כישורי" תכנית במסגרת נידונים אלה נושאים.   במצוקה לחבר עזרה

 ידי על שהוצב יעד, אלימות וצמצום ספר בית אקלים על יותר רחב מדיון חלק הוא מינית בהטרדה הדיון

 .האסטרטגית התכנית במסגרת החינוך משרד

 .אלה רגישים בנושאים הספר בבתי משמעותית לעבודה בסיס יהוו המצורפים החומרים כי תקווה אני

 

 שדמי חנה

 י"שפ', א אגף מנהלת

 

  



 :מומלצים עזר חומר 

 סגל הילה' הגב נוער ובני בילדים פגיעה ומניעת למיניות היחידה מנהלת של פתיחה דברי 

 בנאי דוד הפסיכולוג של הרצאתו סיכום - ופוגעת מטרידה מינית התנהגות ומניעת למיניות חינוך בין 

 החוק מתוך ודגשים הגדרה - מינית הטרדה 

 מינית הטרדה מניעת בנושא מורים לחדר סדנאות 

 מינית הטרדה מניעת בנושא ע"חט ב"חט לתלמידי סדנאות 

 בחברות והסכמה בחירה בנושא מצגת -" לסרט צאנו"י

  'ח ולכיתה, 'ז לכיתה מינית הטרדה מניעת בנושא סדנאות -" חיים כישורי" תכנית 

 

 :מומלצים קישורים

 ב"בחט מינית הטרדה בנושא סדרה -" הגדולה ההפסקה"

 לתלמידות מורה בין מינית הטרדה בנושא סרטון

 "הצלצולים בין" אתר מתוך מינית טרדהה בנושא משחק -" בחיים ולהישאר לא להגיד"

 

 

 לאתר החיצוניים האתרים תוכן. החינוך משרד אתרי שאינם חיצוניים לאתרים קישורים מכיל זה עמוד

 החינוך משרד באחריות ואינו האתרים בעלי באחריות הינו, בו הכלולות הפרסומות לרבות, המשרד

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Diveri_Pticha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Bin_Hinouch_Kminiout_Brieah_VeMeniat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Hatrada_Minit_Hagdara.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Morim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Sadnaot_Hativa_Tichon.pdf
http://www.education.gov.il/shefi/minyut1.pps#275,2,%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Kishori_Haim_Kita7.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Svua_Hamarechet_History/2013/Kishori_Haim_Kita8.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pkKL-3GaryY
http://www.youtube.com/watch?v=jXCiKhT2dbM
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=83905b94-6917-41a6-a4be-66d683186b78&lang=HEB

