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שיעור עבירות האלימות המינית  , 2014-נכון ל, לפי מדד האלימות הלאומי
OECD(1.)-מהממוצע במדינות ה10%-בישראל גבוה ב

אחת משלוש נשים חוששת מאפשרות של , (2)2015על פי סקר שנערך בשנת 
וחשות , נשים אלו מרגישות פחות בטוחות במרחב הציבורי. הטרדה מינית

הטרדות  , לתחושתנו. שכל גבר זר הוא פוטנציאל לפגיעה פיזית ומינית
ונשים כשהן לבדן יכולות להוות מטרה קלה למי  , מיניות נהיו דבר שבשגרה

.שירצה לפגוע בהן

אפילו  , האופציה לקבל תמיכה מנשים אחרותאתלנשיםלתתמטרתנו היא
.כשהן לבדן
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תיאור הבעיה

2014, מדד האלימות הלאומי, המשרד לביטחון לאומי(1)
תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל, סקר(. 2015. )ש,סימון(2)

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/bithon_pnim_6_violence_index/he/%D7%9E%D7%93%D7%93 %D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2847f6a0-b8b3-e511-80d0-00155d0acb9e/2_2847f6a0-b8b3-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7238.pdf


מנפגעות  90%-כ, (3)חי-ר אביגיל מור ממכללת תל"ממחקר שערכה ד
67%-כ. דיווחו כי הגיבו בשיתוק וקיפאון בזמן האונס-אונס שנשאלו 

מטרת העל שלנו .מנפגעות תקיפה מינית דיווחו אודות חוויה דומה
היא להביא פיתרון שיהיה נגיש ויוכל לעזור להן לקבל עזרה בדרך  

.מהירה ונגישה

, קהל היעד שלנו הוא כל אישה שמרגישה חוסר בטחון כשהיא לבדה
.ובפרט נשים צעירות שמעוניינות ליצור קהילה של תמיכה
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(3)Moor, A., Golan, D., Ben Meir, E., & Farchi, M. (2013). Rape - A trauma of paralyzing 

dehumanization. Journal of Aggression, Maltreatment, & Trauma, 22, 1051–1069.



הפתרון שלנו

תליון מבוסס שבב –SafeSpaceהכירו את 
התליון . בעל כפתור לחיץ, ארדואינו

ובעת  , מתממשק עם האפליקציה שפיתחנו
שהמשתמשת לוחצת על הכפתור שמחובר  

כל משתמשי האפליקציה מקבלים  , לתליון
התרעה על כך שמתשתמשת אחרת צריכה את  

של  מתועד מיקומה ובנוסף , עזרתם
.המשתמשת באותו רגע



האפליקציה  ,בנוסף לתקשורת עם התליון
שלנו מאפשרת למשתמשות בה לראות באופן 

ובכך לדעת  , מיידי היכן היו התרעות לאחרונה
להמנע מאיזורים בהם היו אירועים מרובים  

או להגיע למקום בו נמצאת , לאחרונה
.משתמשת אחרת שזקוקה לעזרתן

כמו כן האפלקציה שלנו מאפשרת  
למשתמשות בה לתקשר אחת עם השניה 

ובכך יוצרת מעין קהילה , אט מיידי'בעזרת צ
.חברתית של תמיכה והעצמה
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, הלחיצה על התליון היא קלה ומידית
ומאפשרת למשתמשת לתפעל אותו גם

בעת מצוקה

האירוע מתועד  , מיד לאחר הלחיצה
,במסד הנתונים כולל מיקום

תאריך ושעה

המשתמשות מקבלות התרעה שאר
במכשיר שלהן שמיידעת אותן  

שמישהי זקוקה לעזרתן

המשתמשות יכולות לשוחח אחת עם 
על מנת להגיע למיקום  , אט'השניה בצ

המדוייק ולספק תמיכה

שימוש



ארכיטקטורה
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אחריםפתרונות
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ביטחון במרחב  תחושתשמבקשותלנשיםמענהלתתשמנסהנוספתאפליקציה
לעומת  . באמצעות שיחה דרך האפליקציה עם נשים שהודרכו לכך מראש, הציבורי

אין אביזר לביש שמאפשר לנשים לקבל  –האפליקציה מציעה רק שיחה , הפתרון שלנו
ואין אפשרות לצפות במיקומים בהם , עזרה ותמיכה במינימום התעסקות במכשירים

.היו אירועים קודמים



Thank you


