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א"שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית תשע
  לים לאיתור וזיהוי פגיעה מינית בקרב בני הגיל פיתוח כ

  
  נועוצרים ומתבוננים בסביבה של

  "המצלמה המשוטטת"
 צוות מדריכות היחידה למניעת התעללות ופגיעות מיניות בילדים ובבני נוער: פיתוח וכתיבה

   מדריכה למיניות זוגיות ומשפחהאורנה המר  עם בשיתוף

. מאת אורנה המר ובטי ריטבו"המצלמה המשוטטת"מבוסס על הסדנה 

רציונל
וירטואלית במצלמה שימוש .ולראות סביבו להתבונן הפרט את מעודד במצלמה שימוש

 "מעבר" ולראות יקלהעמ התלמיד את מחייבת ורגשות מחשבות גם לצלם המאפשרת

לצלם אותו ושולחים וירטואלית במצלמה התלמיד את מציידים אנו כאשר .לגלוי

. 'וכו קניון ,מועדון ,ספר בית: ידו על שנבחר בקונטקסט נוער בני של מיניות התנהגויות

  בסביבתו המקובלות המיניות להתנהגויות באשר שלו הראייה את לחדד בכוונתנו

 של החריגות או הנורמטיביות ולמקד אותן סביב שאלת אלותבש להתלבט לו ולאפשר

 .אלה התנהגויות

לא מה :השאלה אל להתייחס גם אותנו מחייבת  "בעדשה  לנו עולה מה "של בדיקה

  ?להתעלם בחרנו וממה ראינו

ויבינו את חשיבות , חשוב  שתלמידים ירכשו יכולת להבחין בהתנהגות שאינה מותאמת

וף מבוגר משמעותי על מנת לעזור לחבר במצוקה ולתרום להפסקת שבלקיחת אחריות ושית

. הפגיעה

למנחה
חשוב .המשתתפים של כבודם על שמירה תוך שיפוטי לא ,פתוח דיון לאפשר המנחה על

 .וסובייקטיבית ערכית לפרשנות הניתנים עמומים במצבים בדיון מדובר כי זאת לאפשר

החוקים על בהתבסס זאת יעשה ואף מדהע לנקוט יעודד שהמנחה חשוב ,זאת עם יחד
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 .הקיימים

 ,פרסומת משדרי ,סרטים קטעי ,סרטים לניתוח ככלי להתאים גם יכולה זו פעילות

  .' וכד  MTV,טלנובלות ,ובאינטרנט  קליפים

  חומרים 
.ומסגרת קרטון, ניתן להיעזר באביזרי המחשה כמו גליל נייר

הפעילות מהלך
 למצלמת או ,וידיאו למסרטת להפכה תוכלו כפתור בלחיצת :ביותר משוכללת מצלמה בידכם

 שולי את לצלם ,להרחיק ,להגדיל ,העדשה את לקרב ניתן אחרת כפתור בלחיצת ,סטילס

 ,הפיזיות התחושות את לשקף באפשרותה שיש רנטגן מצלמת גם להיות יכולה היא  המסגרת

  .מעינינו הנסתרות והמחשבות ,הרגשיות

 

 התנהגויות לצלם עליכם .גילכם בני בחברת בדמיונכם טיילו המצלמה את חוק •
 שפת על טיול , מסיבה :והזמן המקום את לבחור תוכלו .גילכם בני של מיניות

יציאה ,מועדון נוער, גן שעשועים ,נוער תנועת ,בית ,כיתה ,הספר בית חצר ,הים

 .'וכו,לקניון

 .המצלמה של השונות באפשרויות השתמשו הצילום בעת •

  .שצילמתם מה את לצייר או לכתוב מוזמנים אתם •

 זאת לעשות ניתן .הוירטואליותהתמונות  את לתאר עליכם ,הגלריה הצגת לצורך •

 .קבוצה לכל בתמונה ולהתמקדלבחור  עליכם ) תלמידים5 או 4( .קטנות בקבוצות

 .לתערוכה כללית לכותרת הצעה ועל תמונה לכל שם  לתתעליכם :הגלריה הכנת •

 .המנחה בעזרת .שבחרה והכותרת התמונה את תציג קבוצה כל  :במליאה דיון •

 הנוספות הראייה זוויות את ,עבורם הכותרת משמעות את לבחון יהיה ניתן •

 הרובד ,בתמונה לעין נראה שלא מה את ,המושגת מהסיטואציה המתבקשות

 .הדמויות של והמחשבות הפיזיות ,הרגשיות המשמעויות ,הסמוי

 ,הורים גוןכ בסיטואציה חלק לקחו לא אשר דמויות להוסיףו 'אזקול ליצור ניתן •

 .הדמויות בין דיאלוג ליצור התלמידים את יכוון המנחה.'וכד ,חברים ,מורים

 עיקרי את ,הדיון את לסכם חשוב הקבוצות כל של התמונות הצגת לאחר •

 .שעלו והמסרים ההדגשים

 לתמונות בקשר בדעתם עלו ומושגים נושאים איזה התלמידים את ישאל המנחה •

 , התנהגויות שמתאימות לגיל,נורמטיבי  לא לעומת נורמטיבי :  לדוגמא .שהוצגו

הצקות עם גוון מיני מילולי , מגע אסור, מגע מבלבל, מגע לא רצוי מגע רצוי לעומת



לחץ חברתי ואחריות  ,חברתית רצייה ,וסמויים גלויים מיניים מסרים ,והתנהגותי

   קבוצת השווים

העניינים  ,הדילמות ,השאלות מהן  התלמידים להתייחס ולהמשיג עם בחשו לבסוף •

 בהם שנותרו  המסקנות?מהם גבולות הסקרנות ,הספקות  ,הלא ברורים והתחושות

  ?הפעילות לאחר

 הדיון ותוצאותיו יאפשר תכנית המשך שמטרתה לעודד תלמידים לאחריות אישית •
 .צת בני הגילשמשמעה שיתוף המבוגר במצבים עם גוון מיני בקבו

  
. 


