
 16.9.2020עדכני ליום 

 לפי אוכלוסיות יעד 2020 - 2019בשנים  פעילות מוגנות

 היכן בוצע סוג הכשרה אוכלוסיית יעד

 רחל המשוררת מוגנות ופורנו ברשת / גלעד האן 2019 -הורים

 אילן רמון מוגנות ופורנו / רן בראון 

 אופירה נבון מוגנות / רות גנאל 

 מועדון כדורגל מוגנות ופורנו / רן בראון 

 חטיבת שרת מוגנות ופורנו / רן בראון 

 - אירוע לכלל הקהילה מוגנות מינית / מידע אמין על מין 
מקומות הגיעו  200מתוך 

 הורים 100

 סיירת הורים התנהגויות סיכון / דויד אגייב  

 הורים וילדים  מוגנות ופורנו ברשת / רן בראון 

 אופירה נבון מניעת אלימות / מצמיחים 

 גורדון מניעת אלימות / מצמיחים 

 בן גוריון מניעת אלימות / מצמיחים 

לכלל קהילה במסגרת  מניעת אלימות / מצמיחים 
 בתים פתוחים

מניעת פגיעות מיניות בקרב  
 אוכלוסייה מיוחדת / מכון ארגמן

 הבית להורים מיוחדים 

 יצחק שדה מוגנות ופורנו ברשת / רן בראון 

 גורדון ופורנו ברשת / רן בראוןמוגנות  

לדבר מיניות בריאה ואלימות  
 מינית / שלי פופר רוזן

הרצאה לכלל ההורים 
 במסגרת בתים פתוחים

 

 רמז מוגנות ופורנו ברשת / רן בראון 

מוגנות והתנהגויות סיכון / טסי  
 אוצ'או

הורי קהילה -בית אברהם 
 אתיופית

 ברנר בראוןמוגנות ופורנו ברשת / רן  

מיניות והתנהגויות סיכון / רועי  
 אזולאי

 שרת

דברים  -אמא מאמנת אפרת לקט 
 שלא לומדים בבית ספר.

כלל הקהילה בבית רייזל 
 הורים( 170)

כלל קהילת ההורים קריית  היעד ההורי / עינת נתן 
 הורים( 300)ספיר 

/ ד"ר אייל  21-הורות במאה ה 
 דורון

 - ההוריםכלל קהילת 
 הורים( 250קריית ספיר )

הורות מדברת מגדר / רחל לוי  
 3הרץ )הורות מגדר מיניות ועוד( 

 מפגשים

מרכז קהילתי שכונה 
 ירוקה

 8קבוצת הורים לגיל ההתבגרות  
 מפגשים / רועי אזולאי

מרכז קהילתי שכונה 
 ירוקה

 דבורה עומר מניעת אלימות מוגנות / מצמיחים  

 יצחק שדה מוגנות / מצמיחים מניעת אלימות  

מניעת פגיעות מיניות בילדים  
 כיתה ג' / לתת פה

בתי ספר יסודיים  7
 )הורים מורים וילדים( 



 
 

חודש מאבק באלימות כלפי נשים  
סיפור אישי על  - צופית גרנט /

 אלימות מינית

 משתתפים 340

 רחל המשוררת מוגנות ופורנו ברשת / רן בראון 2020 -הורים

 בי"ס דמוקרטי מוגנות ופורנו ברשת / רן בראון 

מפגשים  8קבוצת אימהות בנות  
מחזור גיל התבגרות )לרבות 

 רות גנאל / יחסי מין(

 אימהות ובנות מאוסישקין
 

ד"ר  / מוגנות ופגיעות ברשת 
 אמיר גפן

 כלל ההורים בזום

השכרת מאמאנט כפ"ס למניעת  
אלימות לרבות אלימות מינית / 
מרצים רבים כגון יואב סלע ורן 

 בראון

רשת אימהות מאמאנט 
בקהילה  תאימהו 400)

בכלל בי"ס יסודיים בעיר( 
 מתחיל באוקטובר -
 

 

 בין מיניות בריאה למיניות פוגעת 
 יואב סלע מרכז הסיוע /

כלל הורי העיר )השתתפו 
80) 

תוכנית העצמה רוחבית שנתית  2019ילדים ונוער 
התנהגויות סיכון לרבות אלימות 

 אהוד שמר / על כלל סוגיה

טיבות כיתות קטנות ח
ילן רמון, שז"ר, א ביניים

 אלון, בר לב

תוכנית העצמה רוחבית שנתית  
הדר ליפמן  / התנהגויות סיכון

 גרסיה

 כיתה קטנה תיכון כצנלסון
 

מוגנות מינית ומניעת פגיעות  
 לתת פה / מיניות בקרב ילדים

 בתי ספר יסודיים 7

 תנועת הנוער שחקים רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת 

שקרים בארון" / שירלי ברקוביץ  
על אלימות וקשיים בקרב קהילה 

 להט"בית

 תנועת הנוער שחקים

רחל המשוררת שכבת ה  רות גנאל / "סתם בצחוק" 
 + ו 

)המופע עוסק בתופעת 
הסכנות ברשת האינטרנט 
ובסלולרי בקרב תלמידים 

הניצבים בראשית  גיל 
 ההתבגרות.

ערוצי תקשורת ברשת  
מציעים לנוער קצב מהיר, 

נוחות ואינטראקטיביות 
שמושכים אותם להגביר 

את השימוש במסכים  
בצד סיכונים  וחשיפה  

לתכנים שאינם מותאמים 
לגיל המשתמשים. 

לעיתים קרובות מדי 



 
 

מתבצעות פגיעות 
חברתיות ברשת ע"י 

מתבגרים  כאשר הפוגעים 
התכוונו רק לצחוק 

מבלי להיות ולהשתעשע  
מודעים להשלכות 

 מעשיהם(

 ד - רחל המשוררת  ג תגיבו כבר" / רות גנאל" 
)באיזה גיל ילדים מקבלים 

היום טלפון סלולרי? 
באיזה גיל כדאי היה לתת 

 להם אותו?
יחד עם הטלפון מגיעים 

אינסוף משחקים ממכרים, 
חשיפה לתכנים שאינם 

חיבור  -תואמי גיל, ובעיקר
 חברתיות.לרשתות 

השימוש ברשתות אלו 
דורש בגרות ובשלות שלא 

 קיימות  בגיל הצעיר
ולעתים קרובות מדי 

הילדים שלנו מעורבים 
 בפגיעות,

 עלבונות ומצבי מצוקה.
איך שומרים עליהם 

ומפתחים דפוסי שימוש 
 בריא ברשת?

המופע "תגיבו כבר" 
מותאם  במיוחד לילדים 
צעירים , לקוח מעולמם 

הנחיות ומציע כלים ו
"עשה" ו"אל תעשה" 

ברשת באופן 
 קטיבי.(אאינטר

 ו + אופירה נבון שכבות ה רות גנאל / "סתם בצחוק" 

 / הגנה עצמית לבני ובנות נוער 
 שאדו דויד חליווה 

בני  - סדנאות מתמשכות
 נוער חינוך בלתי פורמאלי

 ד-בן גוריון שכבות  ג רות גנאל / "תגיבו כבר" 

 בן גוריון שכבות ה+ו רות גנאל / "סתם בצחוק" 

בי"ס מפתן )על תרבות  איבגי הפקות / "שוטים" 
שתיית האלכוהול לרבות 

נושא של יחסים בינו 
 לבינה(

 בר לב  שכבת ז' רות גנאל / "סתם בצחוק" 



 
 

 בין מיניות בריאה למיניות פוגעת 
המרכז לסיוע לנפגעי ונפגעות  /

 תקיפה מינית

שכבת י' אורט שמיר כפ"ס 
 מפגשים 12

אטרון ית / "נראה לאחרונה" 
 אורנה פורת

 בי"ס דמוקרטי
)נופר, דניאלה ושקד 

מוצאות את עצמן בחדר 
חקירות משטרתי. הן 

חשודות בצילום והפצת 
סרטון חושפני של חברתן 

לכיתה, סרטון שתפס 
תאוצה, הופץ בקבוצות 

בבית הספר  פאווטס
ומחוצה לו והוביל את 

מעשה, גאיה, קורבן ה
 לניסיון התאבדות.(

 שכבת ט - חטיבת שרת שרון גרוס / "בנינו" 
הצגה העוסקת במיניות 
מתבגרים: פורנוגרפיה, 
יחסי מין גבולות, אורות 

 אדומים.

 ד - בן גוריון כיתות ג הגנה עצמית / שאדו דויד חליווה  

 ברנר רות גנאל / "סתם בצחוק" 

סדנאות  3מצמיחים  / מוגנות 
 תהליכיות

 בן גוריון

 ברנר רות גנאל / "תגיבו כבר" 

רות גנאל )על ניצול  / חברות סוף" 
 מיני(

 בר לב

 בר לב רות גנאל / לא התכוונתי" 

נאות מניעת אלימות לרבות דס 
סדנאות  2רות גנאל  / ברשת

 ממושכות

 אופירה נבון

 חטיבת שז"ר שכבת ח' לא התכוונתי" / רות גנאל 

 מועדון הנוער יונה עצמית / שאדו דויד חליווה הגנה  

 צופים  רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת 

 בית הנוער לזרוס רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת 

קורס חוק וסדר לנוער לרבות  2020ילדים ונוער 
עו"ד קרין  / סוגיות מניות ואלימות

 שמעון

מפגשים במרכז הנוער  8
 העירוני

אלימות מינית והתנהגויות מניעת  
 שני חן כהן / סיכון

 חטיבת הראל

פרננדה  / מניעת התנהגויות סיכון 
 חימנס

 כיתות ז' - בר לב

מניעת אלימות מינית והתנהגויות  
 שני חן כהן / סיכון

כל שכבת  - חטיבת שרת
 ח



 
 

במניעת אלימות נובמבר חודש  
 / מאבק באלימות כלפי נשים

 שפע סדנאות

 הנוער העירונימרכז 

 פרלמנט הילדים מצמיחים / מניעת אלימות 

 אורט שמיר קשת אנושית / התנהגויות סיכון 

 הרצוג אלה שוורצמן / המשפט הפלילי 

הקרנת סרט על  / פעמים" 6" 
 ניצול מיני

 תנועת הנוער שחקים

אנשי מקצוע 
2019 

 עירייהכנס המאה עובדי  רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת

 סיירת מערביות דויד חליווה שאדו / הגנה עצמית 

 מדריכי מוגנות מצמיחים / מניעת אלימות 

אקלים מונע  - ללמוד לחיות ביחד 
 מפגשים 10אלימות 

 "אסייעות בגני ילדים יול

 סיירת הורים דויד אגייב / סיור והדרכה בת"א 

 עירוניפקחים שיטור  התנהגויות סיכון - מלכישוע 

אקלים מונע  - ללמוד לחיות ביחד 
 מפגשים 10אלימות 

 א"סייעות בגני ילדים יול

מניעת פגיעות מיניות בקרב  
 לתת פה / ילדים

 בתי ספר יסודיים מורים 7

 סדנאות 3סיירת הורים  דויד חליווה שאדו / הגנה עצמית 

מניעת וזיהוי אלימות בקרב נשים  
 המקום שלךעדן  / נערות וילדות

 בלניות בעיר כפ"ס

אקלים  - ללמוד לחיות ביחד 
 מפגשים 7מיטבי מונע אלימות 

 א"סייעות ילדים בגני יול

הוועדה למניעת אלימות  רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת 
 וקידום מעמד הילד

סייעות בגני, בבתי ספר  רן בראון / מוגנות ופורנו ברשת 
 בכנס)שילוב רפואי ועוד( 

אקלים מיטבי   -ללמוד לחיות ביחד 
מפגשים / נעמה  10מונע אלימות 

 שוורץ

 א"סייעות בגני ילדים יול

 - המרכז הישראלי לכבוד האדם 
 התנהגויות סיכון

 הכשרה לצוות מפתן

אנשי מקצוע 
2020 

 סיירת מערבית הגנה עצמית / דויד חליווה שאדו

לקידום מעמד הילד ועדה  איתי מלר / פגיעות מיניות 
 ועיר ללא אלימות

 מדריכי מוגנות מצמיחים / מניעת אלימות 

לוי סקופ,  / אלימות כלפי נשים 
 רועי אזולאי, שני חן כהן ונוספים

 ועדת אלימות

פרויקט לילה למניעת אלימות  
המרכז  / מינית והטרדות מיניות

 לסיוע
 

הכשרות לבעלי ברמנים 
 וצוותיהם 



 
 

משטרה תוכנית 
אסף תבור שת"פ 

הרשות למניעת 
אלימות סמים 

- 2019ואלכוהול 
2020 

 י"א רבין קרימינולוגיה פרויקט מניעה

פרויקט מניעה: אלימות, אלימות  
 מינית אופנים חשמלים, ממכרים

 בי"ס גוונים

 תיכון רבין הרצאת הורים אחריות הורית 

 תלמידים ןמפת" מוגנות ברשת 

 אולפנת הראל התנהגויות סיכון 

 שכבה י' תיכון כצנלסון אלימות מינית 

 אורט שפירא מוגנות ברשת 

 שרת התנהגויות סיכון 

 יא - תורה ומדע ז מוגנות ברשת 

 בר לב כלל השכבות מוגנות ברשת 

 ת כיתות וררורחל המש מוגנות ברשת 

 סורקיס כיתות ו מוגנות ברשת 

 


