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 הסכמה חופשיתבין רצון ל –מגלים את המין 
 

  15.1-19.1שיתקיים בין התאריכים שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית לקראת 
, מהי בהקשר ליחסי מין, ולבחון דרכו מהו רצון אנחנו רוצות להציע מערך שעוסק במושג "הסכמה חופשית"

 הסכמה, מה משפיע עליהם ואיך בוחנים אותם עם עצמנו ועם בת/בן הזוג שלנו. 
 המערך הינו שיעור כפול המיועד לתלמידי ולתלמידות החטיבה העליונה בתיכון. 

 
שלנו על מין? מה הדימויים שמשפיעים על האופן שבו הם נוגעים אחד  התלמידים והתלמידות מה מבינים

הדימויים הפוגעניים שקיימים היום ביחס בשני, מגלים את המיניות שלהם ושלהן? ואיך הם מתמודדים עם 
 ן?ליחסי מי

המיני לבין  מה הוא מגע מיני ומה בין המפגש, מגלים מה היא מיניותבדיוק בגיל שבו הם שלנו והתלמידות התלמידים 
הנפש של כל אחד ואחת מהם. הם עושים את זה בעולם שבו מיניות היא דבר שלומדים מסרטים, פרסומות ופורנוגרפיה 

 .()!!!( 8)שהיום כבר יודעים להגיד שילדים צופים בה בממוצע החל מגיל 

 . לא לעשותבשיעורי חינוך מיני עוסקים פעמים רבות עם התלמידות/תלמידים במה 
 היזהר, איך להימנע. ממה ל

, מחנכות ומחנכי גיל תיכון, מקום למפגש אחר עם התלמידים והתלמידות שלכם, ולכן מערך זה נועד לתת לכם
להבין שמין יכול להיות נעים וטוב כאשר הוא נעשה מתוך אהבה ובהסכמה של לאפשר לתלמידות ולתלמידים שלכם 

  אפשר לקיים מין נעים, אוהב, בריא וטוב. כןשיחה על מה ואיך ב זו הזדמנות לפתוח כל המעורבים והמעורבות בדבר.

 מה במין. לא מדברים עם התלמידים והתלמידות שלהם על מין ועל הסכרבים מורות ומורים  שימו לב:
לבד עם הגילוי והשאלות שמתלוות לנושא חדש זה. התוכן של השיעור עשוי להיות  רות/יםהתלמידות והתלמידים נות

יהיה הפורמט  ולחשוב מה ,נושא השיעור מהומראש  חשוב לומרוכמובן גם לנו המורות/ים.  לתלמידים/ות קשה ומביך
-כדאי למשל לשנות את המבנה של הכיתה ולשבת במעגל כדי לייצר אווירה אחרת מהיום. רהמאפשר והנכון ביות

 יום.

ת הבנים ינחה גבר, ואת השיחה השיעור יועבר בקבוצות נפרדות של בנים ובנות. מומלץ שאת השיחה בקבוצ
 בקבוצת הבנות תנחה אישה. 

 דגשים חשובים: 

 .ארוטי, אלא כל מפגש בעל אופי יחסי מין שכוללים חדירה לאיבר המיןנו רק מין אי .1
בין בנים לבנות. במהלך השיעור יש לתת מקום ולגיטימציה גם למין שאינו  ארוטימין אינו רק מפגש בעל אופי  .2

ליחסי מין יפנו לכל סוגי המפגש )בנים עם  ההתייחסויותהטרוסקסואלי. ניתן לעשות זאת בכך שנשים לב שכל 
 . בנים, בנות עם בנות ובנות עם בנים(
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 שיעורמהלך 

  דקות( 20) ת שאני רוצה?יודע/איך אני יודע –חלק א' 
 ת של בנים ובנותבקבוצה מעורביועבר חלק זה 

 פתיחה: 
  האם אתם/אתן יכולים/ות לספר על משהו שאתם רוצים/רוצות או שרציתם/רציתן בעבר?

 .מההורים, מחברים/ות, מהמורים/ות, מבית הספר(אתם/אתן רוצים/רוצות באופן כללי, )דברים ש
 

 את התשובות המורה תכתוב על הלוח. 
ומתוך  ,לקטגוריות התשובות שמופיעות על הלוחלחלק את  /תלמידותתלמידיםלאחר מכן המורה תבקש מכל זוג 

 מהו רצון.-הקטגוריות לכתוב הגדרה ל

 דיון: 

 איך אתם/אתן יודעים/יודעות שאתם/אתן רוצים/רוצות משהו? 
 איך אתם/אתן יודעים/יודעות שמישהו אחר רוצה משהו? 

 התלהבות? מה הקשר בין רצון ו
 מה משפיע על הרצון שלנו?

נקודות לדיון: רצון הוא דבר פנימי, משהו שמגיע מעצמך, הוא מלווה בהתלהבות, בהשתוקקות למשהו. מצד שני 
הרצון שלנו הוא גם דבר חברתי ונובע גם מנורמות חברתיות, ולא תמיד קל להבדיל בין מה שאנחנו רוצים כי הוא 

 .שאנחנו רוצים כי הוא מצופה מאתנויעשה לנו טוב לבין מה 
                                                             *      *      * 

את השיחה הזאת . היום על המפגש המיני, על מהו רצון ומהי הסכמה ואיך הם באים לידי ביטוי במפגש מיני נדבר
פשר שיחה פתוחה יותר על ההבדלים שבין בנים לבנות במפגש אנחנו נקיים בקבוצות נפרדות של בנים ובנות כדי לא

 המיני.

נושא שאנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל. הייתי רוצה שתנסו להרגיש בנוח ושתכבדו אחד את השני.  מבחינתי  זה
 כולםן תתאמצו שכך יהיה. בכל מקרה ם/אתשגם את תיש מקום בשיחה היום לכל שאלה ומחשבה, ואני מבקש

 אם תרצו. ל הכיתהבאופן אישי אחר כך ולא מול כגם לדבר אתי  מוזמנות/מוזמנים

  דקות( 40) מה אומרים לנו על מין? –חלק ב 
בנות תעביר אישה, ואת בקבוצת הבנות. את השיחה קבוצת הבנים ולקבוצת הלקיים דיון נפרד בחלק זה יש ל

 .הבנים יעביר גברבקבוצת השיחה 

על אמצעי מניעה, על הריון לא רצוי או מחלות מין. היום  –כשמדברים על מין מדברים על מה אסור לעשות  לרוב
 .)וכשאני אומרת מין אני לא מתכוונת רק לחדירה, אלא לכל מפגש בעל אופי אירוטי( לעשות כןדווקא על מה  נדבר

  על איך תהיו קשובים וקשובות לרצונות שלכם/שלכן  ושל בני/בנות זוגכם.
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רצון הוא הבסיס הרצוי והנעים לקיום מפגש מיני. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל בעצם, לא תמיד קל להבין מה 

יך אפשר בדיוק אני רוצה בכלל בחיים ובטח שבמהלך מפגש מיני. אני רוצה שנראה כמה קטעים ושמתוכם נבין א
שמפגש מיני צריך להיות א יהלשאלות אלו  נקודת המוצאלזהות רצון שלי ושל שותפי/שותפותיי במפגש המיני. 

 .ליהנות ממנו מפגש נעים, אוהב ומאפשר לכל המשתתפים והמשתתפות בו

 בקבוצת הבנות :שיעור 

 יני?מה לדעתכן משפיע עלינו, הבנות, כשאנחנו מדמיינות או כשאנחנו חוות מפגש מ

 : טיוב-בסרטון התלהבות או "הסכמה" מערוץ שיחה ביו היצפי
https://www.youtube.com/watch?v=NOw2WvzmUjM 

 
 דיון: 

 מה ההבדל בין הסכמה להתלהבות? 
 מי אמור להסכים למי ולמה? 

 הבעיה עם המושג "הסכמה" ביחסי מין? יכולה להיות מה 
 

 הסכמה יכולה להישמע כמו דבר פסיבי. כמו ריצוי או כמו גלישה לתוך מעשה.  נקודות לדיון:
 כדי להיות חיובית ביחסי המין. להיות מלווה ברצוןיחסי מין הם דבר חשוף ואישי. ההסכמה צריכה 

 תכתוב: בנות. בצד השני ו , בנים תכתוב:את הלוח לשניים. בצד אחד  המורה תחלק

   
 דיון: 

 אילו דימויים יש להתנהגות של בנים במין? אילו דימויים יש להתנהגות של בנות במין? 
 מה הן צריכות לעשות? איך בנות מגיעות לכדי קיום יחסי מין? 

 מה בנים צריכים לעשות כדי להגיע לכדי קיום יחסי מין?  
 נקראת בת שעושה מין?איך נקרא בן שעושה הרבה מין, ואיך 

 מי צריך ליזום את יחסי המין? 
 מה דעתכן על הציפיות האלה? 

 

 המתאים. את התשובות המורה תכתוב על הלוח במקום 
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 תשובות אפשריות: 

 בנות  בנים 

 זורמת ולא יוזמת ליזוםצריך 

 לשמור על עצמן "זיין"צריך להיות 

 הנכוניםלהיות יפה, להבליט את החלקים  להיות תקיפים

 שרמוטה או קשה להשגה כמה שיותר צעיר יותר טוב

 צריכה שישכנעו אותה תמיד רוצה מין וצריך לשכנע את האישה

 רוצה שיתחילו אתה להיות זה שמתחיל

 

הסכמה ביחסי מין. הרי כולנו גדלנו בתוך חברה מסוימת עם תרבות רצון/אני רוצה להוסיף עוד מורכבות לשאלת ה
 . סרטים, פרסומות ותכניות טלוויזיהמסוימת, 

בואו ננסה להבין אילו מסרים שולחת התרבות שלנו על יחסי המין. נראה סרטון או שניים שמציגים לנו דוגמאות 
וננסה להבין איך הדברים האלו משפיעים על  להתנהגות של בנים במין ולהתנהגות של בנות במין ואז נדבר על זה

 .הרצונות שלנו

 טיוב. -מתוך ערוץ "השיחה" ביו "טון "היא שרמוטה והוא זיין?!בסר ייהצפ
https://www.youtube.com/watch?v=wO9mErz29KA 

 "השפעת תפקידי המגדר החברתיים על המפגש המיני"ובסרטון 
ttps://www.youtube.com/watch?v=KyIrWV1Cnkk&feature=youtu.beh 

 
 דיון: 

 מי אמור ליהנות מהמפגש המיני לפי הקטעים שראינו? 
הג? מה היא אמורה לרצות? מה החוויה של הבת במפגש מיני לפי הסרטונים האלה? איך היא אמורה להתנ

 האם לדעתכן זהו רצון אותנטי? 
 אילו עוד מסרים חברתיים אתן מרגישות שקיבלתן כבנות מהסביבה שלכן? 

 מה אתן מרגישות ביחס למסרים הללו? 

. לפי במפגש מיני להיות" ות"אמור אנחנוציפיות למה  ט שלסמציגים טלוויזיה והפרסומות הקולנוע, ה לדיון:נקודות 
יפות כדי שימשכו אליהן  בנות אמורות להישמר ממפגש מיני, להיות פסיביות, לזרום עם הבנים, להיות הציפיות הללו

לזהות מה אני באמת רוצה, והאם מה  לא תמיד פשוט. ככה מוצג לנו מין היום. בתוך כל עולם הדימויים הזה ועוד
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ם וטוב או שהוא רק דבר שאני חושבת שאני רוצה ובסופו שאני עושה הוא מתוך רצון אמתי שלי, האם הוא יהיה לי נעי
 של דבר יהיה לי לא טוב.

זוג הבן , שכדאי שלא נאכזב את כבנות מוסרים לנו שאנחנו אמורות להישמר, שמין אמור להיות )לפחות קצת( כואב
להחצין את המיניות כבר בקטע )ואם לא נספק אותו אז יכול לכאוב לו(, שחלק מלהיות יפה ומושכת זה הוא שלנו, ש

 ועוד. או אם אנחנו במחזור אז הוא או היא ייגעלו מאתנושערות, , שאם לא הורדנו שלנו

בסופו של דבר הוא  ./ אחרותעולם הדימויים הזה יכול לגרום להרבה תחושות אכזבה מעצמנו וגם לפגיעה באחרים
גם פוגע פשוט במין עצמו, כי במקום להתעסק בהנאה שבמין, בגילוי של משהו חדש )וגם אם זו לא פעם ראשונה, 

  מעולם דימויים מדכא ולא מציאותי.   /מושפעותבכל מפגש בין שני אנשים יש משהו חדש(, אנחנו מושפעים

במדיה, בפרסומות וכו', ברור שאנחנו אנשים שונים חשוב להדגיש שלמרות שאלו הדימויים הרווחים היום 
ואין פה כוונה להגיד שכל  ,ושהדימויים האלה פועלים עלינו ברמות משתנות. בת יכולה להיות חזקה ועומדת על שלה

 מפגש מיני בין בנים לבנות בהכרח פועל על פי הקודים האלו.

 

 שיעור בקבוצת הבנים: 

 מפגש מיני? ויםאו כשאנחנו חויינים שאנחנו מדמכ לדעתכם משפיע עלינו, הבנים,מה 

 : טיוב-בסרטון התלהבות או "הסכמה" מערוץ שיחה ביוצפייה 
https://www.youtube.com/watch?v=NOw2WvzmUjM 

 דיון: 

 מה ההבדל בין הסכמה להתלהבות? 
 מי אמור להסכים למי ולמה? 

 בעיה עם המושג "הסכמה" ביחסי מין? יכולה להיות המה 
 

 הסכמה יכולה להישמע כמו דבר פסיבי. כמו ריצוי או כמו גלישה לתוך מעשה.  נקודות לדיון:
 כדי להיות חיובית ביחסי המין. להיות מלווה ברצוןיחסי מין הם דבר חשוף ואישי. ההסכמה צריכה 

 כתוב: בנות. יבצד השני ו , בנים כתוב:יניים. בצד אחד את הלוח לש חלקיהמורה 

 דיון: 

 אילו דימויים יש להתנהגות של בנים במין? אילו דימויים יש להתנהגות של בנות במין? 
 איך בנות מגיעות לכדי קיום יחסי מין? מה הן צריכות לעשות? 

 מה בנים צריכים לעשות כדי להגיע לכדי קיום יחסי מין?  
 בן שעושה הרבה מין, ואיך נקראת בת שעושה מין? איך נקרא

 מי צריך ליזום את יחסי המין? 
 על הציפיות האלה? מה דעתכם 

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=NOw2WvzmUjM
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 על הלוח במקום המתאים.  יכתוב את התשובות המורה

הסכמה ביחסי מין. הרי כולנו גדלנו בתוך חברה מסוימת עם תרבות רצון/אני רוצה להוסיף עוד מורכבות לשאלת ה
 . טים, פרסומות ותכניות טלוויזיהמסוימת, סר

בואו ננסה להבין אילו מסרים שולחת התרבות שלנו על יחסי המין. נראה סרטון או שניים שמציגים לנו דוגמאות 
וננסה להבין איך הדברים האלו משפיעים על  להתנהגות של בנים במין ולהתנהגות של בנות במין ואז נדבר על זה

 .הרצונות שלנו

 טיוב-בסרטון "היא שרמוטה והוא זיין?! מתוך ערוץ "השיחה" ביו ייהצפ
https://www.youtube.com/watch?v=wO9mErz29KA 

 "השפעת תפקידי המגדר החברתיים על המפגש המיני"ובסרטון 
https://www.youtube.com/watch?v=KyIrWV1Cnkk&feature=youtu.be 

 
 : דיון 

 ? השני כם על התחרות שעושים הבנים בקטע הראשון מתוך הסרטוןמה דעת
 צים לשכב? הם רו איתןאילו מערכות יחסים יהיו להם עם הבנות ש

 יהנו מהמין? ינות מהמין? האם לדעתכם הם רוצים שהבנות שישכבו אתם האם לדעתכם הם רוצים ליה
 אז מה מספק המין במקרה שלהם? מה הם רוצים להוכיח באמצעותו? 

 מה דעתכם על עולם הדימויים הזה? האם הוא נכון? רצוי? 
 

מויים הגבריים למה נקודות לדיון לבנים: הסרטונים מראים עולם דימויים מאוד קשה, שמציג באור מאוד רע את הדי
היא מיניות. לפי הסד החברתי בנים אמורים רק לרצות לזיין, מותר להם "לקחת" ומותר להם לעשות מניפולציה. 
הדברים האלה אפילו מוצגים הרבה פעמים כרומנטיים ולא רק כלגיטימיים. הם גם אמורים תמיד לרצות מין, לעשות 

 בנות.את זה בגיל כמה שיותר צעיר ועם כמה שיותר 

בסופו של דבר הוא גם פוגע  .עולם הדימויים הזה יכול לגרום להרבה תחושות אכזבה מעצמנו וגם לפגיעה באחרים
פשוט במין עצמו, כי במקום להתעסק בהנאה שבמין, בגילוי של משהו חדש )וגם אם זו לא פעם ראשונה, בכל מפגש 

 יים מדכא ולא מציאותי.   בין שני אנשים יש משהו חדש(, אנחנו מושפעים מעולם דימו

חשוב להדגיש שעולם הדימויים הזה הוא כמובן לא היחיד שקיים, ולא ליצור תחושות אשמה אצל התלמידים. חשוב גם 
הדימויים הרווחים במדיה, בפרסומות ובכלל, זה לא אומר שאלה הדימויים היחידים שיש  אלהלהגיד שגם אם 

אלה כדי להבין שהם פועלים גם עלינו, אבל כמובן לא מתוך האשמה של לתלמידים. אנחנו פותחים את הדימויים ה
 אף אחד מעצם היותו בן.

 

 

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=wO9mErz29KA
https://www.youtube.com/watch?v=KyIrWV1Cnkk&feature=youtu.be
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 דקות( 30בהסכמה חופשית זה הדבר! )מרצון יחסי מין  –' גחלק 

חלק זה יכול להיות משותף לבנים ולבנות או נפרד ביחס לאיך נראתה השיחה עד כה. בכל מקרה חשוב 
שיחה משותפת תפגע בעיקרון זה, יש לשמור על  המשתתפים והמשתתפות. אםלשמור על מרחב בטוח לכל 
 .שיחה נפרדת לבנים ולבנות

כך שיהיו למה הן ציפיות רצויות וחיוביות שנרצה שיהיו לנו מיחסי מין אני רוצה שננסה ליצור לעצמנו דימויים חדשים 
 ודיברנו על אילו דימויים פועלים עלינו ביחסי מין.  מהו רצוןדיברנו על . / המשתתפותטובים לכל המשתתפים

 בואו ננסה להבין איך מתגברים על הדימויים האלה.

 דיון: 

 מה היה חסר לדעתכם/לדעתכן בסרטון שבו צפינו כדי שהחוויה של הבן ושל הבת תהיה טובה? 
 מה צריך להיות בין שני  אם הדימויים שראינו הם בסיס לא טוב ליחסי מין, מה יכול להיות בסיס טוב?

  אנשים כדי שיהיה להם בסיס טוב ליחסי מין טובים וליחסים טובים בכלל?

 
 , כבוד, התחשבות בצד השני, הקשבה לעצמי. הקשבהרצון, , אהבה, משיכה מינית, התלהבות תשובות אפשריות:

בטח בעבר על הסכנות שביחסי מין,  /למדתןלמרות כל הדברים שראינו ודיברנו עליהם ולמרות כל מה שלמדתם
חשוב לי להדגיש שמין יכול להיות דבר טוב ונעים. זה יכול להיות מפגש של כל אדם עם עצמו ועם אדם אחר שבו הוא 

אני מביע אהבה ונהנה ממגע נעים. מין זה כיף וזה אנושי וזה טבעי. השאלה היא איך נדאג שהמין באמת יהיה כזה. 
 . (עלון מרכז הסיוע)מתוך  הסכמה חופשית –וב לדיון שלנו רוצה להוסיף מושג חש

 המורה תולה על הלוח את ההגדרה של המרכז לנפגעות תקיפה מינית להסכמה חופשית. 

 

רה משפטית, שמגדירה מתי יחסי מין נעשים בחסות החוק. ההגדרה שאתם/אתן רואים/רואות על הלוח היא הגד
 .חשוב לנו להכניס את המושג הזה לשיחה בנוסף למושג הרצון כדי להבין יחד מהם גבולות הפעולה במפגש המיני

 דיון: 

 ? חופשית רצון להסכמה הקשר ביןמה מהו רצון הדדי? נסו להסביר: מהי הסכמה חופשית? 
 איך יודעים שבן/בת הזוג שלי מסכים? איך ניתן לתת הסכמה במפורש? 

 צריכה להתרחש/להינתן ההסכמה החופשית? באיזה שלב של יחסי המין 
 .עליכם/עליכן להסכים תנו דוגמאות ללחץ או איום שיכולים להיות מופעלים

 איך מתמודדים עם לחץ כזה? 

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://ta12021203.files.wordpress.com/2014/11/haskamabrochure.pdf
https://ta12021203.files.wordpress.com/2014/11/haskamabrochure.pdf
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 נקודות לדיון: 

  מאוד ישירים כמו איום פיזי או לחץ חברתי של "מה יגידו עלי", והם יכולים להיות גם לחץ ואיום יכולים להיות
/בת הזוג כבר הביעו עקיפים כמו "אני חייב להיות כבר לא בתול" או לחזור ולבקש לשכב שוב ושוב כשבן

 .התנגדות
  .משהו מאוד לא  יכול לעלות שישרצון הדדי צריך להתרחש לאורך כל זמן המפגש ולא רק בנקודת ההתחלה

על פני  ספונטני בזה שכל הזמן צריך לשים לב ולעצור ולבדוק. אבל חשוב להדגיש שעדיף חוסר ספונטניות
 .מין שאינו בהסכמה חופשית

 זה דורש שיחה פתוחה וכנה שבה מותר להגיד דברים שונים. 
  ובכל מפגש בכלל(הסכמה חופשית היא לא דבר חד פעמי והיא צריכה להתרחש כל הזמן בכל מפגש מיני(. 

 

 מה צריך להיות בין שני אנשים כדי שתוכל להיות הסכמה חופשית במין?

 אמון, חברות, אהבה, כבוד, תקשורת, הדדיות תשובות אפשריות:
 חשוב להדגיש: בלי דברים אלו לא יכולה להתקיים הסכמה חופשית

 ?/שלכןשלכםמפגש המיני בכדי שתהיה הסכמה חופשית  באופן אישימה נדרש מכם/מכן 

, לשאול בן/בת הזוגמהרצון של ע , להעז להגיד מה אני רוצה, לא להיפג/קשובותלהיות קשובים :אפשריותתשובות 
 .את הפרטנר/ית מה נעים לו/ה, לשמור על פרטיות בן/בת הזוג גם לאחר יחסי המין

 טיוב-בסרטון מה הקשר בין סקס לכוס תה של ערוץ שיחה ביו יהצפ
ioY-https://www.youtube.com/watch?v=2uHlis2 

 (3:20או בסרטון מתוך הערוץ של לייסי גרין )עד דקה 
https://www.youtube.com/watch?v=MlihOom1l7w 

מעט מאולצים. הם דורשים להיפרד מדימויים על מין  /לכןהדברים שהעלינו פה עשויים אולי להיראות לכם לסיכום:
סוחף חסר מילים או על נשיקות שמתחילות בהתנגדות ומסתיימות בתשוקה גדולה כמו שמציגות לנו הקומדיות 

ים מייצרים פגיעה והרבה פעמהרומנטיות, אבל חשוב לזכור שהדימויים האלה הם שקריים מלכתחילה 
תאפשר שוויון וכבוד הדדי ויכולה לתת לכל אחד ואחת מכם ומכן  ,מצד שני מרצון,. הסכמה חופשית תאחרבאחר/

 . /להרוצה ומה טוב לו /הואמקום להבין מה היא

שונה יכולים להיות גם דימויים אחרים למה זה מין. מין לא חייב להיות אלים, לא חייב להיות כואב )גם לא בפעם הרא
 (. /שלכםשלכן

מספרים ברים ונשים .גגייז"  –יש קבוצה בפייסבוק שנקראת "נעים בסקס" וקבוצה נוספת שנקראת "נעים בסקס 
שם על התנסויות מיניות חיוביות. אני מציעה לכם להיכנס לדף הזה, ולהבין שמין שמלווה בהקשבה לאחר יכול להיות 

הגבולות שלא מגיעים אליהם כי הם פגיעה מובהקת את כשמקיימים יחסי מין יש גם רומנטי, נעים ועם תשוקה. 
יוצר ויש גם את האפשרות שמין יהיה פשוט נעים, מגלה עולמות חדשים, חשיפה לאדם חדש ו ,בשותף/שותפה למין

 . פיזית או רגשית בקרבה גדולה. חשוב לי מאוד שתבינו שמין יכול וצריך להיות דבר נעים ולא כוא

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=2uHlis2-ioY
https://www.youtube.com/watch?v=MlihOom1l7w
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בכל זאת חשוב לי גם לסיים בהדגשת הגבולות ולתת לכם כמה כללי אצבע לדעת מתי מפגש מיני חורג  סיוםל
 גבולות ההסכמה החופשית.מ

תקיפה לזיהוי הסכמה חופשית של המרכז לנפגעות הכללים  5תלמידים/תלמידות את הלכל אחד מ המורה מחלקת
 מינית)מצורף(.

 

  

 :)מתוך מסמך של המרכז לנפגעות תקיפה מינית( איך תזהו הסכמה חופשית

הכי טובה לדעת בביטחון האם  לדבר זו הדרך – לשאול: "אפשר?", "זה נעים לך?".1
 תך כיף ונעיםתך רוצה, והאם גם למי שאאמי ש

 פשוט תעצור/תעצרי –אם לא קיבלת תשובה ברורה  – שתיקה אינה הסכמה.2
להיות רגיש/ה לשפת הגוף של מי שאתך. מי שאיתך מסתכל/ת  – לשים לב לשפת גוף.3

 פשוט לעצור –לך בעיניים? היא/הוא פעיל/ה ומשיב/ה במגע? אם לא 
כן, גם אם רק נדמה לך למי שאתך  – פשוט לעצור –אם אין הסכמה חופשית מפורשת .4

 לעצור –לא רוצה או לא בטוח/ה 
מים רבות כשאנחנו במצב מפחיד או פע – חוסר שיתוף פעולה וקיפאון אינם הסכמה.5

מאיים, הגוף עשוי להיכנס למצב של קיפאון: תחושה של שיתוף וחוסר יכולת להגיב. 
 במצב כזה קשה להביע התנגדות, לכן חשוב לזכור: קיפאון אינו הסכמה!

 

http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
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http://4teachers.kedma-school.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D

