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ר הועדה"דברי פתיחה יו

יעל עבוד ברזילי
מ ראש העירייה"סגנית ומ





סקירת נתונים
אסף יפת

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות



ס בנושא התנהגויות סיכון"ישיבות מנהלי ביה•
הדרכות וסדנאות הורים בנושא יחסים במשפחה•
הכשרות מתנדבי סיירת הורים•
הרצאות לצוותי ההוראה בדגש על מניעת אלימות ברשת•
":  השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת"במסגרת אירועי -בחודש פברואר•

של תיאטרון " נראתה לאחרונה: "בהצגה' תלמידי שכבת ח1000-צפו כ
עד להודעה  "צפו בהצגה ' ו-'תלמידי כיתות ה2000-כ. אורנה פורת

.של תיאטרון השעה הישראלי" החדשה

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



105מספר האירועים במוקד 

הוכפל  
2020מאי -בחודשים מרץ

לעומת  

2019-חודשים אלו ב

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



עם חזרתם של תלמידי העיר למסגרות  

כחודשיים  לאחר –17/5/20-החינוך ב

הספר  במסגרת בית לא היו בהם 

קיימנו מפגשים  ולקראת חופשת הקיץ 

של  אישיים וסדנאות בכיתות בנושא 

.סיכוןמניעת התנהגויות 

עליה  

מדאיגה  

באלימות 

בקרב 

צעירים  

ונוער

עליה  

, בדיכאון

חרדה  

ומשברים  

נפשיים

עליה  

בהתמכרות  

למסכים

מניעת אלימות וזוגיות בריאה

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר

:לאחר הסדנאותהמשוביםמתוך 

למדתי על הזכויות  "

שלי במערכת יחסים  

ועל איך לעשות בחירות  
"טובות בנושא זוגיות

למדתי הרבה על "

תקשורת ואיך לבטא את  
"עצמי יותר טוב

הבנתי שזוגיות זה  "
"שונה אצל כל אחד

הייתה הרבה פתיחות בין  "

הבנים והבנות וכל אחד אמר 

למדתי מזה שיש . את דעתו

הרבה דברים לא מובנים  

אחד לשני בגלל שאנחנו לא  
"מדברים

הבנתי שאלימות בקשר "
"זה לא רק מכות הבנתי איך נראית  "

"זוגיות טובה

הופתעתי מאיך  "

שבנות לפעמים  

מפרשות לא נכון  

דברים שבנים 

"עושים

הבנתי סוף סוף  "

איך דברים נראים 

מנקודת מבט  

"הבנים
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סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר

בידוד  , בדידות

חברתי

-מצוקות נפשיות 

חרדה, מתח, דכאון

עלייה באירועי  

אלימות במשפחה

צעירים חוזרים  

פחות  -הביתה 

עצמאיים יותר  

תלותיים  

שינויים כלכליים  

,  בטווח המיידי

והארוך

עליה במספר הפונים  

לשירותי בריאות  

הנפש והרווחה

השפעות הקורונה על החברה בישראל

תהליכים מרכזיים  

2/2020לחציון 

בניית תכנית הכשרה לקבוצות  
שומרי סף ומתנדבים בקהילה  
.לזיהוי אירועים ונקודות אזהרה

הכשרות אנשי צוות וגורמי מקצוע  
לבניית שרשרת התנהלות וטיפול  

מיטבי באירועים

הטמעת תכניות באמצעות  
מדריכות המוגנות במסגרות  

.החינוך הפורמלי

פרסום והסברה להעלאת מודעות  
תושבי העיר לגורמי הייעוץ  

.והטיפול ולחיזוק החוסן העירוני

חשיבות  -מתן מענה ייעוצי להורים
המבוגר המשמעותי בחיי ילדים  

ונוער

סמים ואלכוהול, מנהל תחום מניעת אלימות, אסף יפת: הדובר



סקירת פעילות 

מדריכות מוגנות



מידת שיתוף פעולה בין הצוות החינוכי לבין מדריך המוגנות

מדריכות מוגנות בהוד השרון

המוגנות להגביר את הנוכחות תפקיד מדריכות 
לאתר מצבי סיכון ולהפנות בשיתוף צוות  , הבוגרת

.לגורמי הטיפול הרלוונטיים( יועצת, מנהלת)ס "ביה



:קצת עליי 

כהן  -אלדראופירה 
חברתיתמוגנות מדריכת 

".  השחר"ו" הראשונים"בחטיבות 

".  הראשונים"מורה לחינוך גופני ומחנכת בחטיבת , בעברי

.  נשואה לדני. 13בת -ונויה18בן -גבע,20בן -לליהואאימא 

כהן מדריכת מוגנות חברתית-אופירה אלדר: הדוברת



במסגרת תפקידי העברתי בכל הכיתות  

ב הראשונים פעילויות  "ב השחר וחט"בחט

.  גלישה בטוחה ברשת: בנושא

על הסכנות הטמונות במפגש עם  דיברנו 

אנשים שאיננו מכירים ושהכרנו דרך הרשתות  

מה אמצעי הזהירות שבהם יש  , החברתיות

. לנקוט כדי להימנע מפגיעה

,  "העומדים מן הצד"הרחבנו על תופעת 

שאינם מתערבים כאשר הם עדים לפגיעה  

מה רצוי לעשות וכיצד ניתן  , במישהו אחר

.לעזור



:ט להכרות עם-נערכו שיעורים לכיתות ז

-למניעת אלימות ברשת105מוקד 

,  דיברנו על הפתרונות שיכול המוקד לתת לבני הנוער

,  מה הסיבות שבגינן כדאי ואף רצוי להתקשר למוקד

.כיצד אנו כחברים יכולים לעזור בפניה למוקד ועוד

ס מודעות להעלאת המודעות  "תליתי ברחבי ביה
.105מוקד –למוקד להגנה על ילדים ונוער ברשת 



:במסגרת תפקידי
.שיחות עם תלמידים•

".חבר לעת צרה"•

.מחנכות ומחנכים, ס"יועצות ביה, ס"קשר עם מנהלות ביה•



איריס כהן

.חברתית בבית ספר בגיןמדריכת מוגנות 

שנות ותק בחינוך בלתי פורמלי בכפר הנוער  20מגיעה עם רקע של 

מאמנת אישית במסעות למודעות לצמיחה ומטפלת  , בן שמן

.הוליסטית

(.חייל)20רון בן , 25אדיר בן : בנים2-לאמא

מדריכת מוגנות חברתית-איריס כהן : הדוברת



השיחות וההיכרות הבנתי  מתוך 

שיש צורך לשים זרקור על מושג  

ומשם עלה , ולחזק אותו" החברות"

הרעיון לבנות בשיתוף התלמידים  

"ספסל החברות"את 



ספסל החברות ממגנט אליו תלמידים במהלך 

ההפסקות וניתן לראות מגוון תלמידים מגילאים  

מפתחים שיח וכך מתפוגגת  , שונים שמתמקמים

.תחושת הבדידות

' במסגרת תפקידי הנחיתי את תלמידות כיתות ו

שחקרו את נושא הגישור ומניעת הקונפליקטים 

וקיימו שיחות גישור לתלמידים בבית הספר 

.בנוכחותי והנָחיתי בספסל החברות



תהליך יצירת הספסל



כלים למניעת פגיעה ופשיעה

בקרב בני נוער ברשת

ר עמיר גפן"ד



...נעים להכיר

PhD-בריונות ברשת בקרב בני נוער באוניברסיטת בר-
אילן

MoodKnight–  איתור מצוקה נפשית ברשת בטכנולוגיית
בינה מלאכותית

תפקידים קודמים:

 מנהל תחום המניעה במטה הלאומי –המשרד לביטחון הפנים
105–להגנה על ילדים ברשת 

 מטמיע ארצי לגלישה בטוחה–משרד החינוך



נושאי המפגש

 קיץ-בדגש על תקופת הקורונה–פגיעה ופשיעה ברשת

כלים למניעה

התנהלות נכונה במקרי פגיעה



...תיאום ציפיות



המרחב הדיגיטלי



?איפה הם



...מרוב עצים–פגיעה ברשת 

ביוש, הפצת שמועות, הטרדות, הצקות•

משחקי אומץ מסוכנים•

חרם חברתי•

גניבה, הונאה, התחזות, איומים, סחיטה•

,הטרדה מינית, הפצת תכנים בעלי אופי מיני•

אונס  , מעשה מגונה, זנות, פדופיליה, פגיעות מיניות•



אחד מחמישה ילדים קורבן לפגיעה ברשת



מאפייני הפגיעה ברשת



2020קורנהקיץ



...והכל זולג גם לרשת–אפקט הקורונה 



...הפגיעות המיניות לא יוצאות לחופש



?אז מה ניתן לעשות



מאמץ יישובי מתואם ומתמשך

ילדים

הורים

אכיפהקהילה

מחנכים



דוגמא אישית



...מודעות למרחב



(מהמסך)אסטרטגיית היציאה 



חוק הסרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=x2kdVHVEGDA

https://www.youtube.com/watch?v=x2kdVHVEGDA


פלילי/ הכרת ההיבט החוקי 

(12)גיל האחריות הפלילית •

הפצת תמונות וסרטונים בעלי תוכן מיני ללא  •
הטרדה מינית< הסכמה 

סחיטה ואיומים•

פגיעה בפרטיות•

הוצאת לשון הרע•

התחזות וקבלת דבר במרמה•

פריצה למחשב•



חוק הסרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=x2kdVHVEGDA

https://www.youtube.com/watch?v=x2kdVHVEGDA


חוק הסרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=ypSaOpWAli8

https://www.youtube.com/watch?v=ypSaOpWAli8


חוק הסרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=ypSaOpWAli8

https://www.youtube.com/watch?v=ypSaOpWAli8


נקודות המוצא למעורבות שלנו

ערכים וניסיון חיים  , אני כהורה מחזיק בידע•

המאפשר לי לתת דוגמא אישית ולהנחות את הילד

הרשת היא חלק מחיי הילד והאחריות שלי כהורה  •

נמשכת גם שם

אין צורך להיות מהנדס תוכנה כדי לחנך לגלישה  •

בטוחה ברשת

גם  -זקוקים להנחיה ולגבולות –ילדים הם ילדים •

ברשת



שאלות והנחיות היסוד: כלים

:ביציאה למסיבה•

?לאן הולך•

?עם מי•

?מתי חוזר•

לא לחזור לבד•

להתקשר על כל בעיה•

:ביציאה לרשת•

?לאן גולש•

?עם מי•

?כמה זמן•

לא להיפגש עם מי  •
שמכירים ברשת

לדווח לנו על כל בעיה•



השימוש ברשתשאלות בנושא : כלים

?אילו אתרים אוהב•

?באילו יישומים משתמש•

?מה אוהב לשתף•

?האם רק דברים חיוביים או גם מצוקות•

:אינסטגרם•

?האם הפרופיל פתוח או חסום•

?  "עוקב"איך מאשר בקשה של •

?כמה עוקבים יש לך•

:טיקטוק/ יוטיוב•

?האם יש לך ערוץ•

כמה עוקבים•

?מה מעלה לשם•



התמודדות עם פגיעהשאלות בנושא : כלים

?איפה הגבול בין בדיחה לפגיעה•

?חרם/ אם מצרפים אותך לקבוצת שנאה •

?אם נתקל בפוסט פוגעני כלפי חבר•

?אם נתקל בפוסט מצוקה של חבר•

?מתי פגיעה ברשת עלולה להיות עברה פלילית•

?אם מישהו פוגע בך•

?מה ההבדל בין דיווח לבין הלשנה•



שאלות הזהב לפני שמעלים משהו לרשת3: כלים

?האם מישהו עלול להיפגע1.

?האם הייתי רוצה שיעלו עלי דבר כזה 2.

?האם אני לא רוצה שידעו שזה אני3.



כלים טכנולוגיים

שירותי סינון וחסימת אתרים/ תוכנות •

" רשימה שחורה"חסימת גישה לאתרים המכילים תכנים פוגעניים לפי •
:שמתעדכנת

פורנו•

אלימות קשה•

הימורים•

סמים•

הגדרות בבראוזר•

וירוס-כלול בתוכנות אנטי•

(רמה בסיסית מוצעת בחינם)ניתן לבקש מספקיות הגישה לרשת •



כלים טכנולוגיים

מאפשרת גם מעקב וניטור–( Parental Control)תוכנות לבקרה הורית •

יישומים שמשתמש/ לאן גולש •

כמה זמן גולש•

הודעות פוגעניות שכותב ומקבל  •

מיקום הילד•

מצב הסוללה•

:נקודות למחשבה•

(התפתחות הילד/ גיל )התקנה בידיעת הילד או שלא בידיעתו •

פגיעה ביחסי האמון•

סומכים על הטכנולוגיה במקום על שיחה ודיאלוג•



איתור סימני מצוקה: כלים

שינוי קיצוני בהרגלי השימוש בנייד•

התנהגויות חריגות•

התפרצויות/ עצבנות •

בתאבון/ שינויים במצב רוח •

הסתגרות•



?למי ניתן לפנות במקרה פגיעה: כלים

הורים•

אחות בן משפחה בוגר/אח•

מדריך/יועצת/מחנכת–איש חינוך •

(  מדריך מוגנות)מבוגר מוכר שסומכים עליו •

(עלם, ר"סה, ן"ער)עמותות סיוע •

105מוקד / משטרה •



אפשרויות להמשך

הרצאות וסדנאות עומק להורים ולאנשי המקצוע•

אנשי מקצוע-הורים-האקטון נוער•

'סיירת הורים ברשת'•

"שומרי הרשת"–שיתוף הילדים •

..., הצגה, סרטונים, פוסטרים•



לסיכום

מודעות לנושא•

דוגמא אישית•

לדבר על זה•

להגדיר נורמות•

לזהות סימני מצוקה•

לפנות לעזרה ולטפל במקרי פגיעה•



!תודה 

:לשאלות נוספות

ר עמיר גפן"ד
050-6283809

amirgefen.mail@gmail.com

mailto:amirgefen.mail@gmail.com

