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 אלימות מינית מערך שיעור בנושא 

בחטיבת הביניים בנים היו מושכים לי בחזייה מאחור ומעירים הערות משפילות, כמו כמה טוב ”

  ”ארגיש אם אקיים עימם יחסי מין

שיתופים שבני ובנות נוער משתפים בפורומים שונים בהם הן/הם  דוגמא אחת מתוך אלפיזוהי 

 מבקשות/מבקשים אוזן קשבת, תמיכה וייעוץ. 

ימות מינית ואיך קורה מצב האם זה אירוע של אלימות מינית? ואם לא, אז מתי כן? מהי בעצם אל

 מיני שבו לאחד מהצדדים לא נוח ולא נעים? 

ם "האפור" הפחות מובן מאליו, גם לבני ולבנות נוער וגם המערך שלפנינו מנסה לגעת דווקא בתחו

לנו המבוגרים. זאת דרך עיסוק במושגים כמו "החפצה" והתמודדות עם דילמות אמיתיות מהשטח. 

ייפתח שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית, אבל הדיון בנושא יכול וצריך  14.1.2017בתאריך 

 להתקיים בכל הזדמנות אפשרית. 
 

 חפצון או החפצה? ' חלק א

 תרגיל דיווח חפצים: 

נבקש מראש מהתלמידות ומהתלמידים להביא לשיעור חפץ כלשהו שיש מאחריו סיפור או 

 משמעות מיוחדת. 

 נסדר את הכיתה במעגל ואת החפצים נניח במרכז המעגל. 

נקיים מספר סבבים של התרגיל. בכל סבב נבקש ממתנדב/ת לבחור חפץ אחד מתוך החפצים 

שבמעגל ולתאר אותו בצורה שמדווחת עליו. כלומר להתמקד בפרטים "היבשים" שלו ככל האפשר. 

)לדוגמא דיווח על דובי: בובה פרוותית, מלאה בספוג, יש לה אף שחור ועיניים בולטות, יש לה חולצה 

 ום ועוד....( בצבע אד

 לאחר מכן נבקש מבעל/ת החפץ לספר עליו בכמה משפטים. 

המטרה היא לבחון את ההבדל בין הדיווח "היבש" שרואה בחפץ חפץ ותו לא, ובין האופן שבו 

 החפץ יתייחסו אליו ויתארו אותו.  בעל/ת
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 ?איך חשו התלמידים/ות כשבחרו את החפצים שלהם/ן? איך חשו כשתיארו אותם 

  ההבדל בין האופן שבו תיארו המתנדבים/ות את החפצים שבחרו, לבין בעלי/ות מה

 החפצים? 

 או לתמיד איך הייתם/ן חשים לו הייתי מבקשת ממתנדבים/ות לקחת את החפץ שלכן/ם ,

 לגרום לו נזק כלשהו? 

 

התרגיל הזה ממחיש את ההבדל בין התייחסות לחפץ כאל חפץ ותו לא, לבין הענקת משמעות 

 לחפץ שהיא מעבר לחומריות שלו. משמעות רגשית, קשר שאולי יש לנו אליו, אמונה, סיפור וכדומה. 

 נעשה רגע הקבלה לבני ובנות אדם. אפשרות אחת היא לראות ולהתייחס אליהם כאל חפצים במובן 

 .ואפשרות אחרת היא להתייחס למכלול שמעברהדיווחי כמו שעשינו בתרגיל,  "היבש"

ומצמצמות את העולם  "יבשה", רק לגוף ולצורה -כשאנחנו מתייחסות/ים לבני ובנות אדם בצורה ה

 . חיפצון או החפצהאנחנו מבצעות/ים פעולה שנקראת  ,שלהם/ן המלא, את האישיות

)הצרכים,  שלו/ה תעלמות מהמאפיינים אישה כחפץ דומם, הזה יכול להתבטא בהצגה של גבר או 

)סקס, ילודה,  פונקציות שמשרתות אחריםלכדי  /האו ברידוד של כל הקיום שלו( הרגשות, השאיפות

 (. נקיון הבית, פרנסה

 

 איפה אנחנו פוגשות/ים את זה ביומיום? 

רבות שימוש בגוף של נשים פרסומות עושות פעמים . אחת היא ייצוגן של נשים בפרסומותדוגמא 

 צר )לעיתים גם עם גוף של גברים(. כדי למכור מו

 )קישורים לתמונות בלחיצה עליהן( :  והנה כמה דוגמאות 

 הרבה גברים לבושים.  אישה אחת עירומה במעלית עםפרסומת של "קסטרו".  .1

לבין איך שאנחנו  מה ההבדל בין איך שאנחנו מסתכלים/ות על הגברים במעלית

 מסתכלים/ות עליה? 
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פרסומת של "מי עדן". פה אפילו השתמשו בשם של הפרזנטורית כדי ליצור הקבלה בינה  .2

 ובין החפץ.  
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לבושם. ערומה עם עקבים גבוהים בתנוחה פגיעה...פרסומת  .3

  

 

 לוט בגוף של אישה בעזרת ג'ויסטיק. פרסומת למגזין של גברים. אפשר לש .4
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 פרסומת לבשר אנגוס. אפשר לבחור איזה נתח שרוצים....  .5

 
 

חשוב לומר שההתייחסות הזו קיימת לא רק בפרסומות. גם בסרטים, משחקי מחשב, קליפים, 

 ובפרסומות מסוימות גם לגבי גברים. מגזינים ועוד... 

 דוגמאות ולהביא בפעם הבאה לכיתה.  2-3אפשר לבקש מהתלמידים ומהתלמידות לחפש 

 

  מה הקשר בין החפצה ובין אלימות מינית?

אלימות מינית מתרחשת כאשר ההתייחסות לגוף היא כאל חפץ שמשמש להנאה מינית של מישהו 

 אחר. כאשר הגוף הפיזי חשוב יותר מאשר ההנאה הפנימית. 

 . , דוקא דוגמאות פחות מובהקותשמעניין לבדוקהנה כמה דוגמאות 

 באתרים שונים ברשת.  על מקרים אמיתיים של נערים ונערות ששיתפו הדוגמאות מבוססות

 נתחלק לקבוצות מעורבות של בנים ובנות. 

 )מצ"ב נספח(  כל קבוצה תקבל מקרה שהתרחש בבית ספר וכן כמה שאלות לדיון אודותיו. 

 לאחר העבודה בקבוצות נתכנס שוב במליאה. 
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  ?מה חשבתם/ן על המקרה שקיבלתם/ן? מכירות/ים מקרים דומים 

  ?האם היו לכם/ן התלבטויות בקבוצה בנוגע לשאלות על המקרה 

  ?האם היו חילוקי דעות 

  ?"אילו הצעות עלו בנוגע להתערבות, אם בכלל? של מי "הבעיה 

 

 מה עושים כשנתקלים במקרה של אלימות מינית? בסרטון הבא יש כמה הצעות. 

 מעניין לקרוא גם את התגובות שמשתפות לגבי סיטואציות שונות של התערבות. 

https://www.facebook.com/oneofone1/videos/1213428528715553/ 

 

שמנסה  "מידע אמין על מין"יוזמה נוספת בהוצאת המיזם לסיכום אפשר להראות לתלמידות/ים 

 לתת לנו כלים איך לנהל מערכת יחסים תקינה והדדית. 
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 מקרים לעבודה בקבוצות  -נספח

 

 

 

 

 

 

  16-17-18היינו במסיבה בטווח גילאים של "

הרבה בנים מהשכבה שלי  . אלכוהול וכולם שתו

היו שם והרבה ניסו לגעת בי בזמן  

שיכורה, לא עשיתי מזה עניין גדול   שהייתי

ורקדתי עם חברות וממש נהניתי, רוב המסיבה  

 .רקדתי בצד ולא במרכז

ידיד שלי שהוא גם האקס של אחת מהחברות  

, הוא  ונצמד אלי איתי לרקוד הכי טובות שלי בא

י ולנשק אותי וכל פעם  ממש ניסה לגעת ב

אמרתי לו שאני לא רוצה ושיעזוב אותי ואז הוא  

אמר לי שהוא רוצה להגיד לי משהו חשוב,  

 ח"התקרבתי אליו והוא נישק אותי בכו

 

 שאלות לדיון בקבוצה:  

 . מכירים/ות תופעות כאלו?  1

. הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית?  2

 מינית?   אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות

. האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת  3

 אם:  

   לבושה ממש חשוף הנערה  -

 הנערה ממש שיכורה ומפלרטטת עם כולם -

   יש לה שם של "נותנת" בשכבה -

. כן או לא להתערב? ואם כן, אז מה אפשר  4

 לעשות?  

 . ואם זה היה נער ולא נערה?  5

  

יומיים   שםימים היינו  5יצאנו לטיול שנתי לפני "

 .וחזרנו

של הבנים והבנות ממש קרוב  אז בטיול החדר 

 .ואין אפילו דלת להפריד

שהלכתי לישון כמה בנים שיצאנו איתם לטיול  כ

הורידו לי את כל הבגדים וצילמו אותי ערומה  

רסמו בין כל הילדים בכיתה )גם  יופ כשאני ישנה

 .בנים וגם בנות(

הם   .ה עלי רק חולצה קרועהתשקמתי היכ

ם גזרו לי  הורידו לי את הבגדים עם מספריים ה

 "רגיש כלוםאאת כל הבגדים כדי שאני לא 

 

 שאלות לדיון בקבוצה:  

 . מכירים/ות תופעות כאלו?  1

. הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית?  2

 אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית?  

. האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת  3

 אם:  

עם הבנים לפני שהלכה   פלירטטההנערה  -

 לישון  

 יש לה שם של "נותנת" בשכבה -

היא ילדה ממש מעצבנת שעושה כל מיני   -

 שטויות בעצמה כדי להרגיש מקובלת   

. כן או לא להתערב? ואם כן, אז מה אפשר  4

 לעשות?  

 . ואם זה היה נער ולא נערה?5
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"הלכתי לישון אצל ידיד שלי אחרי שהיינו  

במסיבה. ישנו ביחד באותה מיטה כי לא היה  

מקום בחדר שלו ולא היה עוד מזרון. ניסיתי  

לישון ואז הרגשתי את היד שלו נוגעת בי בחזה  

ובאיבר המין. ניסיתי להתעלם אבל אז הוא ניסה  

לנשק אותי. אמרתי לו שיפסיק והוא הפסיק.  

ב המשיך. כבר לא היה לי  אבל אח"כ הוא שו

כוח להגיד לו לא, אז אמרתי לו שאני עייפה  

ועצמתי את העיניים והתעלמתי ממנו. הוא  

 ליטף אותי עוד קצת בכל הגוף ואח"כ נרדם.  

 כל הלילה לא ישנתי"  

 שאלות לדיון בקבוצה:  

 . מכירים/ות תופעות כאלו?  1

את זה אלימות מינית?   . הייתם/ן מגדירים/ות2

 אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית?  

. האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת  3

 אם:  

 הוא לא היה ידיד שלה אלא חבר שלה -

 היה מזרן בחדר שיכלה לישון עליו -

   יש לה שם של "נותנת" בשכבה -

. כן או לא להתערב? ואם כן, אז מה אפשר  4

 לעשות?  

 היה נער ולא נערה?  . ואם זה 5

  

מושכים לי בחזייה  בחטיבת הביניים בנים היו ”

מאחור ומעירים הערות משפילות, כמו כמה טוב  

 ”ארגיש אם אקיים עימם יחסי מין

 

 שאלות לדיון בקבוצה:  

 . מכירים/ות תופעות כאלו?  1

. הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית?  2

 אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית?  

למקרה אחרת   . האם הייתם/ן מתייחסים/ות3

 אם:  

 הנערה לובשת לבוש ממש ממש חשוף   -

 היא לא אומרת להם שזה מפריע לה -

 יש לה שם של "נותנת" בשכבה -

. כן או לא להתערב? ואם כן, אז מה אפשר  4

 לעשות?  

 . ואם זה היה נער ולא נערה?  5
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 חומרים נוספים בנושא: 

 מין, מיניות ומגדר בגובה העיניים.  -השיחהאתר 

 בנושא חינוך למיניות בריאה  מאגר של טקסטים, סרטונים וחומרים

https://www.youtube.com/watch?v=kMS4VJKekW8 

 

 

 

 

הכל התחיל רק במספר הערות מפוקפקות  ”

מכמה בנים בשיעור חינוך גופני. במשך כמה  

שבועות התעלמתי ממה שאמרו, אבל המצב  

רק הלך והחמיר. הם התחילו לשבת לצדי  

ולחבק אותי. דחפתי אותם ממני, אבל הם  

 "המשיכו

 

 שאלות לדיון בקבוצה:  

 מכירים/ות תופעות כאלו?  . 1

. הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית?  2

 אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית?  

. האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת  3

 אם:  

 הנערה לובשת לבוש ממש ממש חשוף   -

 היא לא אומרת להם שזה מפריע לה -

   יש לה שם של "נותנת" בשכבה -

 ר ולא נערה? אם זה היה נע -

. כן או לא להתערב? ואם כן, אז מה אפשר  4

 לעשות?  

 . ואם זה היה נער ולא נערה?5

  

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim?ref=tichonads
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://www.kedma-school.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://hasicha.org.il/
https://hasicha.org.il/
http://www.aroundy.com/_sites/nadavschool/posts/gR6en7m9sJVCjK0r/gQ2cGI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kMS4VJKekW8

