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הכשרה והשתלמויות, תוכניות, אגף תכנים
חברה ונוערמינהל



ידע
16בתנערהשלקבוצתיאונספרשתנחשפה,האחרוןבאוגוסט

ופעולותתגובותגלעוררההמזעזעתהפרשה.באילתמלוןבבית
ובעודהחברותעםהנערהשלחופשהבמהלך.הארץברחבימחאה
,שעותבמשךוגבריםנעריםחבורתידיעלהנערהנאנסה,שתויה

הפרשה.הכרהאובדןסףעלבחדראותהמצאהשחברתהעד
.בעיצומווהמעורביםהחשודיםמעצר,אלובימיםנחקרת

"  כתמים שלא ניתן למחוק"
מערך שיעור בעקבות מקרה האונס באילת

מבוא
לנוהאורבותהסכנותאתלתודעהנעלה,זהשיעורבמערך

ברשתותהציבוריהשיח.זהמעיןמעשהנעשהשבהכחברה
בנוולעורראותנולנערנועדו,ושביתותהפגנות,הרבותוהמחאות

ושבגבולותשברגישות,שבאחריות,שבאנושיותהכרחבהכרה
אתיבחנואלהמעיןלפרשיותהנחשפיםנוערשבניחשוב.ברורים
להתנהגותםאחריותםלהןמודעיםויהיווהאסורהמותרגבולות

.אותםלסובביםהחברתיתלאחריותםהןהאישית

הפעילותמהלך
מרחוקללמידה,(בקפסולות)בכיתהללמידהמותאמתהפעילות
.השתייםביןולשילוב

פתיחה

סיכום

.קריאת מכתב הנשיא והצפת הנושא, במליאהפתיחה

גוף 
הפעילות

:חלקיםמשלושהמורכבהפעילותגוף
בעמדות,הפרשהבפרטינדון:בקבוצותועיבודבזוגותפעילות1.

.בעקבותיהשננקטוחברתיותביוזמותוכןשעוררהובתגובות
.הקבוצתיתהעבודהבעקבותבמליאהדיון2.
גבולותאתיבחנוהמשתתפיםשבואישיתרגיל–"רמזור"3.

גםכמוהאישיתלהתנהגותםבאחריותםבהכרההראוי
.אותםלסובביםהחברתיתלאחריותם

.תובנות ויוזמות בעקבות הפעילות: דיון במליאה



דרךאוליכילכםכותבאני.באילתהקבוצתיהאונסעלהמדווחתהזוועהמולמיליםביאיןכשכברגםלכםכותבאני"

...גבולותעללכםכותבאני.שלכםהחייםאתלהצילאוכל,הזההמכתב

גבולאובדןשלמקריםאלה.למחוקניתןשלאמהכתמיםחלקהם,מיניתאלימות,מיניניצול,אונס,מיניתפגיעה

נגמרבלתיתירוציםרצף.תקנהמהםואיןאותנומאמלליםהם.כאנושות.כחברהאותנוהורסיםוהם,נסלחבלתי

."דיפשוט.די,אמרלאמישהובובמקוםמתחיל

2020אוגוסט , ראובן ריבליןנשיא המדינה 



הפעילותמהלך

בעקבות פרשת , ריבליןמר ראובן , נקרא את דברי נשיא המדינה: פתיחה במליאה

"מכתב פתוח לנער ולנערה בדור הנוכחי של ישראל שלנו": האונס באילת

(.בכתבהאו של נשיא המדינה הפייסבוקבעמוד פוסט)

?המדינה לפנות במכתב אל כלל בני הנוערחשוב לנשיא היה מדוע , לדעתכם

https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-785152


בזוגותמשימה

,כתבות,תמונות:בפרשההקשורותנקודותשלוש-שתייםהביאואורשמו

.ועודדעות,פעולות,יוזמות,ציטוטים

.קבוצהבכל(תלמידיםשישה)זוגותשלושה–עבודהלקבוצותחלוקה

.בזוםחדריםפיעללקבוצותהתלמידיםאתנחלק,בזוםמתקיימתהפעילותאם*

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


,Jamboardבכלימראששהוכןשיתופימחיקלוחבאמצעות

:אלוכותרותלפיהזוגותשציינוהפריטיםאתתמייןקבוצהכל

Jamboardהכליעלהסבר

הריקההטבלהשלהשקףייראהכך

הטבלהמילוישלהשקףיראהכך

מעשים/ יוזמות דעות/ עמדות נתונים/ עובדות 

https://www.youtube.com/watch?v=Few7JADk2Zs


במליאה

.התוצריםאתנציג,בקבוצותהפעילותלאחר

נשאל

?מדוע?במיוחדלליבכםנגעמידעאיזה-

.פרטו?להשהתנגדתםאואיתהשהזדהיתםדעהאועמדההייתההאם-

?מדוע?לדעתכםראויהתגובההםשנעשומעשיםאושהועלויוזמותאילו-



.היגדיםרשימתהתלמידיםבפנינציג

:הרמזורצבעילפיההיגדיםאתאישיתלמייןמהםנבקש

ראוילא

תלוי

ראוי

לא ראוי

תלוי

ראוי



לבלות שעות ארוכות מול מסכים

לצלם תמונות אינטימיות בידיעת המצולמים

להשתתף במסיבה רועשת 

לנהוג אחרי שתיית אלכוהול

לבלות עם חברים

לנסוע לחופשה ללא הגבלות

להפיץ מידע על אחרים ברשתות החברתיות

ללכת לים באזור שהרחצה בו אסורה

לצפות באחרים מקיימים יחסי מין

להשתמש בסמים קלים

להבריז משיעורים

לצפות בפורנוגרפיה

לישון ביום ולבלות בלילה

לשתות אלכוהול

לא ראוי

תלוי

ראוי
ללעוג לאחד מהחברה



?אליולהתייחסאיךהתלבטשהואאחדבהיגדאותנולשתףרוצהמישהוהאם

?ההתלבטותהייתהמה

.המחשבותשקףאתנציג

.אליהןלהתייחסרוציםשהםבשאלותלבחורהתלמידיםאתנזמין

.התלמידיםאוהמורהרצוןלפימחשבותלהוסיףאפשר*



כיצד חברים יכולים  
לסייע במניעת 

?סיכוניותהתנהגויות 

באיזו מידה לחץ 
חברתי משפיע על  

?ההתנהגות שלנו

מהם הגבולות
שאנחנו מציבים 

?לעצמנו

כיצד הציפיות 
מאיתנושל ההורים 

?משפיעות עלינו

מי קובע
?מהי התנהגות ראויה

מי אמור להציב 
?לנו גבולות

כיצד השיתוף 
ברשת משפיע 

? על ההתנהגות שלנו

מה בין התנהגות 
לפי חוק לבין 

?התנהגות ראויה
מתי יש להתערב 
בהתנהגות לא 
?ראויה של חברים

האם יש הבדל 
בין התנהגות בחופשה 

לבין התנהגות 
?בשגרת היומיום

כיצד הציפיות
של מערכת החינוך 

משפיעות מאיתנו
?עלינו

כיצד אפשר 
לפעול ליצירת אווירה ציבורית 
?מכבדת המונעת גילויי אלימות

מחשבות



לסיכום

.פרטו?בעתידהתנהגותכםעללהשפיעעשוייםהפרשהבעקבותוהשיחהדיוןהאם

.רעיונותהציעו?נוספיםנוערבניעללהשפיעתוכלוכיצד

שליוזמה:דוגמה
שמואלמגבעתנערות

הפייסבוקעמודמתוך)
שפתחו(פרבמןגלשל

וואטסאפקבוצות
.לנערות

הצטרפות  
ולמחאות  ליוזמות 
מקומיות

כתיבת אמנה  
ואיסוף חתימות

העברת פעילות דומה  
לתלמידים צעירים יותר 

בבית הספר

יצירת סלוגן 
והפצתו בקרב בני  

הנוער

ניסוח מכתב תגובה  
למעורבים בפרשה או  

למובילי דעה

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2563340440435576&set=a.103304579772520
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2563340440435576&set=a.103304579772520


"לא תעמוד על דם רעך: "מערך שיעור
סיכוןעל החובה להושיט עזרה לאדם במצבי 

של מוניקה סקס" כל החברה"השיר 
כשנערה , 1988השיר נכתב על פרשת האונס בקיבוץ שמרת בשנת 

.הקיבוץחלקם חברי , ידי נערים צעיריםנאנסה על 14.5בת 

בשיר מצוטטים דברי ההגנה שנאמרו במשפט וכן היגדים שאימץ 
.הנאשמים בפסק הדיןבזכותו את בית המשפט המחוזי 

"אותנו זה מטריד: "מערך פעילות
"הנאשמים"הסרט על הטרדה מינית כתופעה חברתית

מבוסס חלקית על מקרה אמיתי של  , 1988סרט אמריקאי משנת 
אינם דווקא  " הנאשמים", אונס שהתרחש בבר בעיר בוסטון

אלא אלה שעמדו מהצד ולא עשו דבר למנוע את  , האנסים בפועל
.האונס

קישורים להרחבה

?מה הקשר בין סקס לכוס תה
סרטון

https://meyda.education.gov.il/files/noar/mutualresponsibilityblood.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RyAjFrDF8oE
https://meyda.education.gov.il/files/noar/seder_hayum_152.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D#%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://youtu.be/2uHlis2-ioY





