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מפגש מס' 25   רואים ועוברים הלאה

מהלך:
1. המורה תפנה אל התלמידים ותציע להם ללמוד כיצד מקבלת הסביבה התנהגות של הטרדה 
מינית. לצורך כך יתבקשו התלמידים להציב בכל מיני מקומות רשמי קול מיוחדים שמצליחים 
תלמידים  קבוצות  בקרב  יוצבו  הקול  רשמי  והלא-מדוברים.  המדוברים  הקולות  את  להקליט 
מינית, בתוך הראש של תלמידים שעדים למתרחש, בקרב  שעדים להתנהגות של הטרדה 
קבוצת מורים, בתוך הראש של מורים, ובעוד מקומות, לפי הצעת התלמידים. כל אחד יחשוב 

היכן הוא מציב את הרשם קול שלו ומהו הקול שאותו הקליט. 

להלן כמה קולות אפשריים: 

זה דוחה אותי  

אני כמו בת יענה  

זה לא ענייני  

כל אחד דואג לעצמו  

לי זה לא יקרה  

לא מתאימה לי ההתנהגות הזו  

זבש"ו/זבש"ה  

ככה מתנהגים בגילנו  

למה לעשות עניין?  

זה בסך הכול משחק  

אני לא בעסק  

מה אני יכול להגיד? כולם צוחקים ונהנים  

זה לא אני  

טיפול בתופעת ההטרדה המינית אינו יכול להצטמצם לעבודה עם המטרידים והמוטרדים טיפול בתופעת ההטרדה המינית אינו יכול להצטמצם לעבודה עם המטרידים והמוטרדים 

בלבד. ההטרדה המינית מתרחשת, בחלק גדול מן המקרים, בזירה הציבורית, ולכן יש לה בלבד. ההטרדה המינית מתרחשת, בחלק גדול מן המקרים, בזירה הציבורית, ולכן יש לה 

עדים רבים והיא נתקלת בהסכמה שבשתיקה. על מנת לצמצם את ממדי התופעה יש עדים רבים והיא נתקלת בהסכמה שבשתיקה. על מנת לצמצם את ממדי התופעה יש 

הכרח לגעת גם בזירה הציבורית, קרי, בנורמות ובקולות שרווחים בקבוצת התלמידים.הכרח לגעת גם בזירה הציבורית, קרי, בנורמות ובקולות שרווחים בקבוצת התלמידים.

מטרות מפגש זה הן: להעלות את הקולות הפנימיים והחיצוניים המאפשרים את קיומה מטרות מפגש זה הן: להעלות את הקולות הפנימיים והחיצוניים המאפשרים את קיומה 

של תופעת ההטרדה המינית, לבדוק על איזה צורך עונים קולות אלה; לבחון אפשרות של תופעת ההטרדה המינית, לבדוק על איזה צורך עונים קולות אלה; לבחון אפשרות 

להעלות קולות חלופיים המגנים הטרדה מינית; לדעת על קיומו של החוק למניעת להעלות קולות חלופיים המגנים הטרדה מינית; לדעת על קיומו של החוק למניעת 

הטרדה מינית.הטרדה מינית.
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מגיע לו/לה  

נמאס לי כבר מההתנהגות הזו  

זה מביך אותי ואני לא יודעת מה לעשות  

מה, קרה משהו מיוחד?  

לאחר השמעת הקולות הלא מדוברים, יתבקש כל תלמיד לנסות להבין מדוע הדמות שאותה    .2
בחר משמיעה את הקול המסוים שלה. על איזה צורך עונה הקול?

יתקיים דיון בתגובות הרווחות בסביבה להתנהגות של הטרדה מינית ולסיבות לתגובות אלה.  

 

למורה,

התנהגות  של  נורמה  מבססת  מינית  הטרדה  של  התנהגות  של  שבשתיקה  קבלה 

כזו. העובדה כי תלמידים, מורים והציבור בכלל מתעלמים מההתנהגויות הללו 

ואינם מגיבים כלפיהם מבססת את הנורמה.

החוק למניעת הטרדה מינית בא לשנות נורמות של התנהגות. הוא אומר באופן 

מפורש, כי התנהגות של הטרדה מינית נחשבת לעבירת מין. החוק למניעת הטרדה 

על  להגן  בכוונה  מינית  הטרדה  על  אסר   ,1998 תשנ"ח,  בשנת  שהתקבל  מינית, 

כבודו של האדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. יחד עם 

זאת, חיזור או יוזמה, שכוונתם ליצור יחסים קרובים בין אנשים, לרבות יחסים 

אינטימיים – רצויה.

 




