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 הנחיות למנהלי החינוך ולמדריכים –מוגנות מינית לבני הנוער 

אנו עדים לאחרונה לאירועי אלימות מינית רבים המתרחשים סביבנו. 

 בחלקם מעורבים בני נוער וילדים באופן ישיר.

מצאנו לנכון לחדד את המסרים הנוגעים למיניות בריאה, הסכמה למגע 

 ואלכוהול. 

לתהליכים החינוכיים ארוכי הטווח המתבצעים המסרים נכונים ומותאמים 

 בחברות הנעורים. 

 

 בעת התייחסויות, 18 – 13 - נוער בני בקרב מיניות התנהגויות -חלק א' 

 אירוע בחינת

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבחן אי הכפייה
ללא שוחד פיזי, 
 חברתי  או רגשי

ללא איומים 
פיזי  –והפחדות 

 או רגשי 

 

 וויוןמבחן הש

  גיל דומה )עד
 שנתיים(

  התפתחות
קוגניטיבית ורגשית 

 דומה

 1  בלבד במגע  1עם
 מיני

 

 מבחן הרצון ההדדי

 רצון הדדי נלהב

הבנת המשמעות וידיעת 
 הנורמות

 מודעות לתוצאות

הסכמה מודעת ומפורשת 
 באמצעות שיח

 רצון חופש

מסוגלות מנטלית להביע 
 הסכמה

שני  –הדדיות בפעולות 
 הצדדים שותפים

 



  
  

 
 

 

 "רמזור" התנהגויות מיניות מסכנות – חלק ב'

 ירוק
 התנהגות נורמטיבית

 צהוב
 התנהגות שדורשת תשומת לב

 אדום
 התנהגות לא נורמטיבית

עיסוק רב מידי בנושאים מיניים  עניין רב במיניות
 לאורך זמן

הורדת מכנסיים של עצמו/ של 
 אחר

אוננות בזוג או בקבוצה עם בני  שיחות עם חברים על מיניות
 אותו מין

 ניסיון להפשיט אחר בכוח

בנים/ בנות  –אוננות  ביחידות 
 כאחד

אוננות מרובה המתחילה לפגוע 
 בשגרת החיים

אברי מין של נגיעה של 
 אחרים/ות

חוסר יכולת להגיע לסיפוק מיני  התנסויות בפלירטוט
 ללא שימוש בפורנוגרפיה

עיסוק כרוני בפורנוגרפיה 
 המפריע לתפקוד בחיים

חיזור ועד ליצירת קשר זוגי 
 ארוך טווח

קיום מערכת יחסים עם מבוגרים 
שנים ומעלה /  2 –צעירים ב  /

 מטה

 הסכמהצילום עירום ומין ללא 

התנסויות כגון נשיקה 
 צרפתית, מזמוזים

 הטרדה או תקיפה מינית קשרים מיניים מזדמנים

יחסי מין מלאים כאשר 
ההתפתחות הגופנית, 

הרגשית, השכלית והחברתית 
 מפותחת מספיק

השפלה של עצמו/ה או של  חוסר שימוש באמצעי מניעה
 אחרים/ות הקשורה למין

הפעלת מין בכוח / בעל גוון  צילום עירום ומין בהסכמה משבות וגיבוש זהות מינית
 מאיים/ מפחיד

התנסויות מיניות 
 הומוסקסואליות/ לסביות

התנהגויות פתייניות בצורה 
 חריגה )אופייני יותר לבנות(

 -הצעות/ איומים בעלי אופי מיני
 כולל בעולם הוירטואלי

צילום והעלאת סלפי במגוון 
 פוזות

 קשרים מיניים מרובים
 ומתחלפים

תקריות חוזרות ונשנות של 
 הצצה/ חשיפה

הפצת חומר פורנוגרפי / עירום  הפרדה בולטת בין מין לרגש עיסוק רב במראה החיצוני
 ומין

לבוש מינימליסטי ומעט 
 חושפני

גרימת מבוכה לאחרים בנוגע 
 לתחום המיני שוב ושוב

 אוננות כפייתית / אוננות בציבור

רים צפייה בפורנוגרפיה )נע
 ונערות(

חדירה לחלל הפרטי הגופני של 
 אחרים

 צריכת זנות / יציאה לזנות

אימפולסיביות )גם מינית( 
 ולקיחת סיכונים )גם מיניים(

הרמת חצאית, הורדת מכנסיים 
 לאחרים

 הריונות חוזרים

התאהבויות חולפות, והפגנת 
 רגש חזק, טוטאליות

תקריות  בודדות של הצצה/ 
נוער   חשיפה עם בני/ בנות

 המוכרים להם/ן

 שיחות על מין עם ילדים צעירים

 מגע מיני עם חיות  קשרים זוגיים קצרים וארוכים

רמיזות על שעבר/ה פגיעה מינית   
 לו! אמינוה –

 

 יועצת שבילים –סנדרה קליירוף  –כתבה 


