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להב ומחנכים  מחנכות  של  ובכוחן  החינוך  של  בכוחו  מאמינות  אנחנו  ולשוויון  בעמותת קדמה  חברתי  לשינוי  יא 
היא שקידום שוויון מגדרי הוא    ,מערכי שיעור על אלימות מיניתה זו של  התפיסה שעומדת מאחורי אסופ.  מגדרי

כלים  הם  והתקשורת  הקהילה  הספר,  בית  כי  מראים  מחקרים  נשים.  כלפי  אלימות  במניעת  משמעותי  מרכיב 
תכניות בית .  ידי אתגור הסטריאוטיפים המגדריים-נשים, עלמרכזיים שבכוחם לקדם שוויון ולמנוע אלימות נגד  

הנוגע מגדריתספריות  אלימות  של  בסוגיות  נשיםכלומר    –  ות  כלפי  מגדריות   –  אלימות  נורמות  לשנות  יכולות 
ו "  נוערבוהתנהגויות הכרוכות בהן, לפני שהן מוטמעות באופן עמוק בילדים  מתוך  קידום שוויון מגדרי  )מעובד 

בנושא  WHO", תרגום וסיכום של נועה נוימרק לדו"חות ארגון הבריאות העולמי כדרך למניעת אלימות נגד נשים
"videnceEhe Trevention: PViolence )" . 

- באסופה זו, שיוצאת לקראת ה  .ישנן צורות רבות לאלימות מגדרית
בחרנו    25 נשים,  נגד  אלימות  למניעת  הבינלאומי  היום  בנובמבר: 

להתמקד באחת מצורותיה הנפוצות: אלימות מינית. מערכי השיעור  
לתכנים ולפעילויות שמתאימים לתלמידות    המובאים כאן הם הצעות

ויחזקו  לכן/ם  שיסייעו  מקוות  אנו  יסודי,  העל  בכיתות    ולתלמידים 
 .אתכן/ם בהבאת הנושא לכיתה

כדי להמשיך ולעסוק בנושא מזוויות שונות, לשאול שאלות, להתייעץ 
פאנל    -ולקבל כלים, אנחנו מזמינות אתכן/ם להשתתף באירוע שלנו  

מינית?"    אלימות  על  בכיתה  לדבר  "איך  בנושא:  ראשון  במקוון  יום 
 . להרשמהלפרטים נוספים ו .30:20 שעהב 20/11/22

 

 רונן לידור : צילום
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 Roofsoldier | Shutterstock: צילום

אל פרשת האונס  
באילת מתלווה ידיעה שמנסרת את  

התודעה 

זעזע את הארץ, תגובות מגנות  2020של קיץ  האונס באילת
של אישים שונים, הפגנות בכל הערים, והעלאה של הנושא 

נכים למודעות הציבורית. מחנכות ומחהלא חדש הזה 
רבות/ים עסוקות/ים בשאלות: האם להביא את הנושא לכיתה? 
איך להביא אותו? האם להתייחס ספציפית לאונס באילת או 
האם להתייחס לתופעת האלימות נגד נשים? האם אני יכול/ה 
להביא את הנושא בפני התלמידות/ים  או האם צריך להביא 

ות ה בנושא? האם לערוך שיח בקבוצמישהו מבחוץ שמתמח
 נפרדות לבנות ולבנים או שיח משותף? ושאלות נוספות.

במערך שיעור זה לא נענה על כל השאלות, אך נציע פעילויות 
שיסייעו לכן/ם לפתוח את הנושא בכיתה, לדון בו, לעורר 
חשיבה ביקורתית סביבו, ובעיקר לאפשר לתלמידות/ים 

 לשתף ברגשות ובמחשבות ולהעלות סימני שאלה.

:1מערך שיעור   
 איך לדבר בכיתה
 על אלימות מינית
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 מהלך השיעור

 ד' )הרחבה של חלק זה לשיעור שלם מובאת בהמשך(  10שיר פתיחה  – 1חלק 

)הדג נחש ומזי כהן(, נשמיע  ד"מילות השיר "אין לי אף אחם את /ים או נשלח להןנחלק לתלמידות/

 מולם/ן.   ו לו כשהמילים, והן/ם יקשיבהשירלתלמידות/ים את 

פעילות אישית:  בתום ההקשבה לשיר, נבקש מהתלמידות/ים לסמן בטקסט )או לכתוב בצ'ט הקבוצתי אם  

 השיעור מתנהל בזום(: מילים או משפטים, שתופסים אותי במיוחד, שמעוררים בי רגש, שאלה או מחשבה.  

 שיתוף במליאה: מספר תלמידות/ים ישתפו מה סימנו ומדוע. 

 ניתן גם להרחיב חלק זה לשיעור שלם(.ד' ) 20 –: מיתוסים 2ק חל

חלק זה מתבסס על מידע מן האתר של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. נכין מראש משפטים על  

רצועות בריסטול )או במצגת(. המשפטים מייצגים עמדות רווחות על אונס שהן מיתוסים, שאינם מבוססים על  

 קים את התופעה:עובדות, ומשתי

 ”הגזימו לגמרי, היום כל דבר כבר נחשב אונס“

 … .“אצלנו אין אונס, זה רק אצל ההם... שם.. ב“

 ”מה, אבל הוא לא הרביץ לה או משהו... זה לא שהוא קשר אותה“

 ?”תראה איך היא מתלבשת, מה הפלא שנאנסה“

 ?”אבל הוא גבר! איך יכול להיות שהוא נאנס “

 ?”איך יכול להיות שלו? באמצע היום?האונס היה במשרד “

 ”תראי אותו... נראה כמו אנס“

 ”אם היא לא הלכה משם, סימן שהיא רצתה“

 ?”מה היא נזכרה רק עכשיו“

 ?”היא עלתה אליו הביתה, למה היא ציפתה“

 !?”ראית איך היא נראית? מי יגע בה בכלל“

 ”נשים מתלוננות על אונס כדי להתנקם בגברים“

 ”ם יחסי מין קיו להפסיק באמצעגבר לא יכול “

נחלק למספר תלמידות/ים את המשפטים. ניתן כמובן לבחור חלק מהמשפטים ולארגן אותם לפי סדר שמתאים 

 לנו. כל תלמיד/ה יקראו את המשפט שקיבלו בקול. אחרי כל משפט נערוך בירור ודיון קצר שבו נשאל: 

:1ור מערך שיע  
 איך לדבר בכיתה
 על אלימות מינית
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 האם נכון או לא נכון?   •
 למה זה מיתוס?   •
 וא משרת? את מה ה את מי או •
 ומה האמת?   •

 . בקישורתשובות ונתונים לגבי כל מיתוס נמצא 

כך  אחרי שדנו במשפט, יקמטו אותו וישליכו לפח שנציב באמצע הכיתה, כאקט סימבולי לניפוץ המיתוסים, ו

לתוך  יעשו לגבי כל אחד מהמשפטים/המיתוסים. )אופציה נוספת היא לכתוב כל משפט על פתק, להכניס אותו

 יקרא אותו(. בלון ולנפח את הבלון. בכל פעם מישהו/י אחר/ת יפוצץ בלון, יוציא את הפתק ו

 

 ד'( 15ביקורת על השיח הציבורי ) – 3חלק 

האונס באילת: רק  :הכתבהכל קבוצה תקרא את  , 5-4לקבוצות של  פעילות בקבוצות: נחלק את התלמידות/ים 

על השאלות: מה עמדת  . לאחר הקריאה יענו 02023.8.2 ,גלובס, אודליה דיין גבאי, אל תקראו לזה טרגדיה

 הכותבת?  ומה אני חושב/ת על כך?

שאלות   4 -: נשתמש בדיון במליאה

ערכת קלפים של  מתוך "מקלפת",

 ונשאל: עמותת קדמה

לפי עמדת הכותבת על התגובות לאונס  
 באילת:  

 מה מספרים לנו?  •
 ואיך מספרים לנו?  •
 מה לא מספרים לנו?   •
 ואיפה אנחנו בסיפור? )מה האחריות שלנו? מה אנחנו יכולות/ים לעשות?( •

 

 

 

 

:1מערך שיעור   
 איך לדבר בכיתה
 על אלימות מינית
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https://kedma-edu.org.il/kedma_news/%d7%9e%d7%a7%d7%9c%d7%a4%d7%aa-%d7%a7%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94/
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? מה גברים  מדוע חשוב שגברים ייאבקו באלימות נגד נשים ניתן גם להציג את התמונה הבאה ולשאול עליה:

 ירוויחו מהמאבק הזה? 

 

 

 כל תלמיד/ה יכתבו על פתק או בצ'ט הקבוצתי תובנה שעלתה להן/ם בעקבות השיעור. : לסיום

 

אפשר לבסס את השיעור כולו על השיר: "אין לי אף אחד" ולא רק כפתיחה. אם בחרת כך, : הצעה להרחבה

תר תלמידות/ים לשתף במה סימנו ונשאל מה מעוררות בהן/ם המילים האלו. נשאל את נאפשר ליו

 ל מה השיר מדבר, באילו נושאים הוא עוסק. נקרא כל בית בנפרד ונדבר על מה שעולה ממנו. התלמידות/ים ע

האלים  בית הראשון מדובר על אלימות פיזית כלפי נשים, זוגיות אלימה, שלכאורה "מוצדקת" על ידי הבעלב

. הבית מדבר בשל מצוקות החיים. ניתן לקשור זאת גם לתקופת הקורונה שבה התרבו המקרים של רצח נשים

ר מתחפשים כולם  אבל במקום לדב, "כל השכונה שומעת כל השכונה יודעתגם על ההשתקה של האלימות: 

"אין לי אף  וזרת בשיר: למה היא קורית? נוכל לקשר כאן גם לשורה הח  –לדלעת". נשאל על תופעת ההשתקה 

מה המשמעות שלה? למה "אין לי אף אחד"? מדוע הנפגעת מרגישה לבד על אף שיש עוד כל כך רבות  – אחד"

 כמוה? למה השיר נקרא כך?

 

 SA 4.0-CC BYש: | רשיון שימו דיהמויקי|   ניצן צבי כהן :צילום

:1מערך שיעור   
 איך לדבר בכיתה
 על אלימות מינית
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שף והקמפיין ח .  2017החל משנת    # ברשתMeTooלקמפיין  ומצטרפות  יליוני נשים בכל רחבי הגלובוס הצטרפו  מ

( שהחליטו לשתף ולהיחשף, לעיתים בפעם הראשונה, רדות מיניות של נשים )וגם של גבריםעוד ועוד חוויות של הט

 באופן פומבי, ולא הותירו לנו ברירה, אלא להסתכל למציאות בעיניים ולהתמודד עם הסוגיות שהיא מציפה. 

השיח המתעורר הוא ההזדמנות שלנו כמורות/מורים וכאנשי ונשות חינוך  

ב גם  הנושא  את  בבית  כיתה.  להציף  גם  מתרחשות  מיניות  הטרדות 

לא תמיד ברור  ורוב התלמידים והתלמידות לא פונות/ים לעזרה. הספר

ב הודעה  בהפסקה,  הערה  מעשה  וואטסאפאם  הם  נגיעה  או  מישוש   ,

 באמת הטרדה.  "קונדס", חיזור או שהם

דיאלוג    3  זה  בקובץ "שעת  הספר  מתוך  הפעלות    –מערכים  ספר 

קשורים בהטרדה מינית  העוסקים בדילמות ומצבים הלשעת חינוך"  

וכן קישורים לכתבות וסרטונים מעניינים שאפשר  ,  בבית הספר ובכלל

 להביא לכיתה.  

 

 מורן בריר : צילום

 :2 מערך שיעור
 הטרדהר או חיזו

 מינית? איך נדע?
 

 עדי קיסר /  הגיע הזמן

את א אנו ממליצות לקרו
 שירה של עדי קיסר

 ולהשתמש בו בשיעור.
לחצו על האייקונים 

לקריאת השיר במדיות 
 השונות:

 

http://www.kedma-edu.org.il/
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https://www.instagram.com/p/BevswnIBMJo/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1612910482120255&id=452953154782666
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 חיזור או הטרדה מינית?  

)קבוצות מעורבות או חד מיניות לבחירתה(. כל   תלמידים/ות  4-5המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות של 

"הטרדה  ועל השני  "חיזור" סטול בשני צבעים. על אחד מהם רשומה הכותרת קבוצה תקבל שני חצאי ברי

 . מינית"

הכותרות ואת  כל קבוצה תתבקש לרשום על כל אחד משני חצאי הבריסטול את האסוציאציות שלה לכל אחת מן 

 המאפיינים של התופעה.  

 שכתבה.  במליאה, כל קבוצה תוזמן להניח את הבריסטולים במרכז המעגל ולהסביר את

 המחנכת תשאל את התלמידות/ים :  

 האם ההבדלים היו ברורים?

 האם הייתה הסכמה בקבוצה או שהיו חילוקי דעות? 

 מה חידד עבורכן/ם התרגיל הזה בהבחנה בין הטרדה מינית וחיזור?  

דות/ים את ההגדרה החוקית המקובלת להטרדה מינית מתוך תקציר החוק המחנכת תקריא בפני התלמי

 בקישור זה. ת הטרדה מינית. ניתן למצוא  את החוק המלא  למניע

 

המחנכת תציין בפני התלמידות/ים: אם אתן/ם  

חשוב לומר זאת למי   רגישות/ים שהוטרדתם,מ

על מנת שיידע/תדע  שמטריד/ה אתכן/ם

 כן/ם.  ההתנהגות הזו אינה נעימה לש

ההורים,   בנוסף, כדאי לדבר על זה עם חבר/ה, עם

שאתן/ם סומכות/ים  המחנכת, מורה או כל מבוגר

 עליו.     

למרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי ניתן לפנות גם 

 .    תקיפה מינית

 

 :2 מערך שיעור
 חיזור או הטרדה

 מינית? איך נדע?
 

 לחטיבה העליונה שעת דיאלוגמתוך הספר 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/245_001.htm
https://www.1202.org.il/
https://www.1202.org.il/
https://kedma-edu.org.il/%d7%a9%d7%a2%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92/
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מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים  ,1998-החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה  הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר
 .אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק

 :פי החוק הם בגדר הטרדה מינית-המעשים שעל

oמיני כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי -סחיטה באיומים. 
oוק העונשין סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בח - מעשים מגונים

 .הפלילי
o ,המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 -בהצעות האמורות )כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול 
 .רדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות(זו הט

oכאשר אותו אדם הראה חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו התייחסויות ,
למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות )כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול 

מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי  זו הטרדה -יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול 
 .)אינו מעוניין בהצעות

oלו חד פעמית( מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או התייחסות )אפי
 ., לרבות נטייתו המיניתלמיניותו

 
החוק עוסק בהרחבה בתחום ההטרדה המינית במקום העבודה, ובאחריותם של המעסיקים 

 .ת במקום עבודתםלפעול למניעת הטרדה מיני

 :2 מערך שיעור
 הטרדהחיזור או 

 מינית? איך נדע?
 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
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 סיטואציות מבלבלות  

למידות/ים בכל קבוצה לחשוב על מקרים שבהם  ת/ים לקבוצות ותבקש מהת המחנכת תחלק את התלמידו

 קיימת התלבטות כלשהי הקשורה בהטרדה מינית.  

למשל: התלבטות כיצד לנהוג מול מקרה של הטרדה מינית, התלבטות האם בכלל מדובר במקרה של הטרדה   

 מינית או לא. 

ולהביע את   נו להגיב. שאר התלמידות/ים יוזמיג את המקרה שעליו חשבהבמליאה, כל קבוצה תוזמן להצ

 דעתם/ן, לבטיהם/ן ותחושותיהן/ם.     

 המחנכת תשאל את התלמידות/ים :  

 האם ההבדלים היו ברורים?   

 האם הייתה הסכמה בקבוצה או שהיו חילוקי דעות?    

 מה חידד עבורכן/ם התרגיל הזה בהבחנה בין הטרדה מינית וחיזור?     

אם התלמידות והתלמידים עקרונות מנחים שבאמצעותם ניתן לברר נסח ביחד עם ההמחנכת תנסה ל

 הסיטואציה היא אכן הטרדה מינית או לא, וכן שאלות לבחינת ההתנהגות האישית בתוך הסיטואציה. 

  ם לבחינה:דוגמאות למקרים אפשריי   

 ה מעוניינת בו < משחק אמת או חובה שבו תלמידה נדרשת לעשות משהו בעל אופי מיני שאינ

 חוזרות של תלמיד בכיתה בעלות אופי מיני לתלמידות   וואטסאפ< הודעות 

 סנאפצ'ט /וואטסאפ< תמונות עירום שתלמיד שולח לתלמידה ב

 אותה כזולה, "נותנת" < תלמידה שהתלמידים בכיתה המציאו עליה שיר שמציג 

 שהוא נראה< תלמיד שהמציאו עליו שיר שמתייחס לנטיה המינית שלו ולאיך 

 ת מיניות?  < תלמידה שהולכת בלבוש מאוד חשוף ופרובוקטיבי, האם יש לזה קשר להטרדו

 < נערה שהחבר שלה לוחץ עליה לקיים איתו יחסי מין והיא לא בטוחה שהיא רוצה...

 רים למסיבה ומרגישה שנצמדים אליה בזמן הריקודים< נערה שהולכת עם חב

 

 

  

 :2 מערך שיעור
 חיזור או הטרדה

 מינית? איך נדע?
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 ית  הגשתי תלונה על הטרדה מינ 

המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות מעורבות של בנים ושל בנות. כל קבוצה תקבל סיפור על הגשת תלונה על  

 הטרדה מינית.  

היתה מוצדקת    כל קבוצה תתבקש לסמן בתוך הסיפור את תיאורי ההטרדה של התלמידה, ותדון האם התלונה

 חוה/חותה.   ש רדהומה לדעתם/ן צריך לעשות כשחבר/ה מספר/ת לנו על מקרה של הט

 מצ"ב מקרה לדוגמא )אפשר גם לנסח יחד מקרה אחר בכיתה(. 

 

 4ך החלטתי להגיש תלונה נגד אלירן מהכיתה המקבילה בבית הספר בגין הטרדה מינית, לאחר שבמש  
 פעמים במועדים שונים הוא הטריד אותי. 

את סקסית בטירוף, הפעם הראשונה היתה לפני כחודש. הוא שלח לי הודעה בסנאפצ'ט בהפסקה: "
בא לי עליך!" הייתי המומה ולא יכולתי להגיב, אחרי ההפסקה נעצתי בו מבט כועס והלכתי, בתקווה 

 שהבין את הרמז. 
א פגש אותי במסדרון בדרך לקפיטריה. הוא נצמד אלי ואמר: יומיים לאחר מכן שוב בהפסקה הו

ש בוחן את הגוף שלי בעיניים שלו וזו "הג'ינס שלך מדהים, עושה לך גוף פיצוץ!" הרגשתי שהוא ממ
 היתה הרגשה לא נעימה. 

מספר ימים אחר כך בסוף היום כאשר הלכתי הוא בדיוק תפס אותי ביד בחצר, נצמד אלי ואמר לי: 
ם עליך ביום ובלילה". הוא ניסה לנשק אותי, אבל אני דחפתי אותו וברחתי מהר לחברה שלי "אני חול

הזווית של עין יכולתי לראות שני חברים טובים שלו עומדים, מסתכלים שבדיוק יצאה גם כן לחצר. מ
 עלי וצוחקים. 

שסתם אני מתגרה באותו היום ממש מאוחר בלילה הוא שלח לי הודעה שהוא יודע שגם אני רוצה אותו ו
 בו בכוונה, ושלח לי מלא אימוג'י של נשיקות ולבבות. 

בר לפני חודשיים כשהיינו במסיבה והוא התחיל איתי, אין לי מושג איך להפסיק את ההטרדות האלו. כ
אמרתי לו שאני לא רוצה להיות איתו בקשר כלשהו, אבל הוא לא הפסיק. פעם אחר פעם הוא מנסה 

הוא מתעלם מהרמזים הברורים לפיהם אני לא רוצה להיות איתו בקשר. אני שוב ושוב. בכל פעם 
ה שהוא והחברים שלו עוקבים אחרי בעיניים שלהם מרגישה נורא. תחושת גועל וסלידה. אני מרגיש

 ובוחנים אותי כל הזמן. אפילו לשיעורי ספורט הפסקתי לבוא עם מכנס קצר שלא יסתכל עלי. 

 אף אחד כי הוא מאוד מקובל בשכבה וגם פחדתי קצת מהחברים שלו. בהתחלה לא סיפרתי על זה ל
בית הספר כי לא בא לי לפגוש אותו ואני לא אבל קשה לי כבר להתרכז, ולא מתחשק לי לבוא יותר ל

מצליחה להתחמק ממנו. חברה שלי נופר אומרת שהוא מהמם ושאני צריכה להרגיש מוחמאת שהוא 

 רוצה אותי, אבל אני לא.

 :2 מערך שיעור
 חיזור או הטרדה

 מינית? איך נדע?
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מושכים לי בחזייה מאחור ומעירים הערות משפילות, כמו כמה טוב ארגיש אם אקיים  ”בחטיבת הביניים בנים היו  

   ”עימם יחסי מין

בקשות/ים אוזן מ פורומים שונים בהם הן/הם  זוהי דוגמא אחת מתוך אלפי שיתופים שבני ובנות נוער משתפים ב

הי בעצם אלימות מינית ואיך קורה האם זה אירוע של אלימות מינית? ואם לא, אז מתי כן? מקשבת, תמיכה וייעוץ.  

 מצב מיני שבו לאחד מהצדדים לא נוח ולא נעים?  

ו לבני  גם  מאליו,  מובן  הפחות  "האפור"  בתחום  דווקא  לגעת  מנסה  שלפנינו  לנו  המערך  וגם  נוער  לבנות 

 דרך עיסוק במושגים כמו "החפצה" והתמודדות עם דילמות אמיתיות מהשטח.ות, /המבוגרים

 

 

 

 | Orna Wachman   Pixabay:צילום

 :3 שיעורמערך 
 החפצה

 ואלימות מינית
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 חלק א' חפצון או החפצה?  

 תרגיל דיווח חפצים:  

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

 המעגל. את החפצים נניח במרכז נסדר את הכיתה במעגל ו

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:  

 בצבע אדום ועוד....(   ם בולטות, יש לה חולצהיש לה אף שחור ועיניי בובה פרוותית, מלאה בספוג,

 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 בעל/ת החפץ  

 יתייחסו אליו ויתארו אותו.  

 

 ן? איך חשו כשתיארו אותם? התלמידים/ות כשבחרו את החפצים שלהם/איך חשו  ➢

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

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

 לו נזק כלשהו?  

 

לא, לבין הענקת משמעות לחפץ שהיא   הבדל בין התייחסות לחפץ כאל חפץ ותוהתרגיל הזה ממחיש את ה 

 עבר לחומריות שלו. משמעות רגשית, קשר שאולי יש לנו אליו, אמונה, סיפור וכדומה.  מ

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

 כלול שמעבר.תרגיל, ואפשרות אחרת היא להתייחס למ"היבש" הדיווחי כמו שעשינו ב

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

 . חיפצון או החפצההאישיות שלהם/ן, אנחנו מבצעות/ים פעולה שנקראת 

ת, ת מהמאפיינים שלו/ה  )הצרכים, הרגשוזה יכול להתבטא בהצגה של גבר או אישה כחפץ דומם, התעלמו

 שלו/ה לכדי פונקציות שמשרתות אחרים )סקס, ילודה, נקיון הבית, פרנסה(.  השאיפות( או ברידוד של כל הקיום 

 

 

 

 

 :3 שיעורמערך 
 החפצה

 ואלימות מינית
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 איפה אנחנו פוגשות/ים את זה ביומיום?  

דוגמא אחת היא ייצוגן של נשים בפרסומות. פרסומות עושות פעמים רבות שימוש בגוף של נשים כדי למכור 

 שבסוף המערך. 1מס'  בנספח דוגמאות גוף של גברים(.  מוצר )לעיתים גם עם

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

 גם לגבי גברים.  זה נכון רסומות מסוימות ובפ

 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.  

 הנה כמה דוגמאות שמעניין לבדוק, דוקא דוגמאות פחות מובהקות.  

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

 נתחלק לקבוצות מעורבות של בנים ובנות.  

 .(2מס'  )מצ"ב נספחכמה שאלות לדיון אודותיו  עם כל קבוצה תקבל מקרה שהתרחש בבית ספר

 בשלב הבא נתכנס במליאה ונדון בשאלות הבאות:

 קרים דומים? מה חשבתם/ן על המקרה שקיבלתם/ן? מכירות/ים מ  ➢

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

 האם היו חילוקי דעות?   ➢

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

 

יש כמה הצעות. מעניין לקרוא גם את התגובות   בסרטון הבאמה עושים כשנתקלים במקרה של אלימות מינית? 

 שמשתפות לגבי סיטואציות שונות של התערבות.  

 

 איך לנהל מערכת יחסים תקינה 

נו כלים שמנסה לתת ל  "מידע אמין על מין"לסיום אפשר להראות לתלמידות/ים יוזמה נוספת בהוצאת המיזם 

 לנהל מערכת יחסים תקינה והדדית.  איך 
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עמותת קדמה באמצעות כתובת . בעלי הזכויות בתמונות זכאים לפנות ל2007- א לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 27השימוש בתמונות שבמערך שיעור זה נעשה לפי סע' 
 kedma10@netvision.net.il: המייל

 למותג אופנה.פרסומת 
רומה  יאישה אחת עמוצגת 

במעלית עם הרבה גברים  
 לבושים. 

אנחנו  מה ההבדל בין איך ש
מסתכלים/ות על הגברים 
במעלית לבין איך שאנחנו  
 מסתכלים/ות על האישה? 

. פה אפילו השתמשו למתקן מיםפרסומת 
בשם של הפרזנטורית כדי ליצור הקבלה בינה 

 ובין החפץ. 

רומה עם עקבים גבוהים יאישה עמוצגת פרסומת לבושם. 
 בתנוחה פגיעה.

. המסר שלה הוא למסעדת בשריםפרסומת 
 פשר לבחור איזה נתח שרוצים. שא

פרסומת למגזין של גברים. המסר שלה הוא שאפשר 
 לשלוט בגוף של אישה בעזרת ג'ויסטיק. 

 :3 מערך שיעור
 החפצה

 ואלימות מינית
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http://naijapose.com/wp-content/uploads/2014/06/Rogue.Rihanna1.jpg
http://www.hurriyet.com.tr/_np/7435/21567435.jpg
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 16-17-18בטווח גילאים של "היינו במסיבה 
וכולם שתו אלכוהול. הרבה בנים מהשכבה שלי 

היו שם והרבה ניסו לגעת בי בזמן 
שיכורה, לא עשיתי מזה עניין גדול  תישהיי

ורקדתי עם חברות וממש נהניתי, רוב המסיבה 
 רקדתי בצד ולא במרכז.

ידיד שלי שהוא גם האקס של אחת מהחברות 
איתי ונצמד אלי, הוא  לרקוד הכי טובות שלי בא

ממש ניסה לגעת בי ולנשק אותי וכל פעם 
אמרתי לו שאני לא רוצה ושיעזוב אותי ואז הוא 

מר לי שהוא רוצה להגיד לי משהו חשוב, א
 .התקרבתי אליו והוא נישק אותי בכוח"

 
 שאלות לדיון בקבוצה: 

 מכירים/ות תופעות כאלו?.1
הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית? .2

 ם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית? א
האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת .3

 אם: 
 הנערה לבושה ממש חשוף  •
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

ימים היינו שם יומיים  5לפני "יצאנו לטיול שנתי 
 וחזרנו.

אז בטיול החדר של הבנים והבנות ממש קרוב ואין 
 אפילו דלת להפריד.

לישון כמה בנים שיצאנו איתם לטיול כשהלכתי 
הורידו לי את כל הבגדים וצילמו אותי ערומה 

כשאני ישנה ופירסמו בין כל הילדים בכיתה )גם 
 בנים וגם בנות(.

ק חולצה קרועה. הם הורידו כשקמתי היתה עלי ר
לי את הבגדים עם מספריים הם גזרו לי את כל 

 .הבגדים כדי שאני לא ארגיש כלום"
 
 
 לדיון בקבוצה: אלות ש
 מכירים/ות תופעות כאלו?.1
את זה אלימות מינית?  הייתם/ן מגדירים/ות.2

 אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית? 
האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת .3

 אם: 
הנערה פלירטטה עם הבנים לפני שהלכה •

 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 

בל אז הוא ניסה לנשק אותי. אמרתי לו שיפסיק א
ב המשיך. כבר לא והוא הפסיק. אבל אח"כ הוא שו

היה לי 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" 

 אלות לדיון בקבוצה: ש
 ות תופעות כאלו?/מכירים.1
את זה אלימות מינית? אם  הייתם/ן מגדירים/ות.2

 לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית? 
 האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת אם: .3

  הוא לא היה ידיד שלה אלא חבר שלה•
 היה מזרן בחדר שיכלה לישון עליו•
 יש לה שם של "נותנת" בשכבה•

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

 ?ואם זה היה נער ולא נערה.5
  

התחיל רק במספר הערות מפוקפקות  הכל”
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

 
 ות לדיון בקבוצה: אלש
 מכירים/ות תופעות כאלו?.1
את זה אלימות  הייתם/ן מגדירים/ות.2

מינית? אם לא אז למה, מתי זה כן 
 אלימות מינית? 

האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה .3
 אחרת אם: 

  הנערה לובשת לבוש ממש ממש חשוף•
 היא לא אומרת להם שזה מפריע לה•
 יש לה שם של "נותנת" בשכבה•

התערב? ואם כן, אז מה אפשר כן או לא ל.4
 לעשות?

 ואם זה היה נער ולא נערה?.5
  

 

משפילות, כמו כמה טוב ארגיש אם ”בחטיבת הביניים בנים היו מושכים לי בחזייה מאחור ומעירים הערות 
 ”אקיים עימם יחסי מין

 

 לות לדיון בקבוצה: אש
 מכירים/ות תופעות כאלו?.1
 הייתם/ן מגדירים/ות את זה אלימות מינית? אם לא אז למה, מתי זה כן אלימות מינית? .2
 האם הייתם/ן מתייחסים/ות למקרה אחרת אם: .3

  הנערה לובשת לבוש ממש ממש חשוף•
 אומרת להם שזה מפריע לההיא לא •
 יש לה שם של "נותנת" בשכבה•

 להתערב? ואם כן, אז מה אפשר לעשות?כן או לא .4
 ואם זה היה נער ולא נערה?.5
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עוסק במושג "הסכמה חופשית" בהקשר ליחסי מין, ולבחון דרכו מהו רצון, מהי הסכמה, מה  הבא  מערךה
 שלנו.  משפיע עליהם ואיך בוחנים אותם עם עצמנו ועם בת/בן הזוג

 המערך הינו שיעור כפול המיועד לתלמידי ולתלמידות החטיבה העליונה בתיכון. 

דימויים שמשפיעים על האופן שבו הם נוגעים אחד בשני, מה מבינים התלמידים והתלמידות שלנו על מין? מה ה 
 ביחס ליחסי מין? מגלים את המיניות שלהם ושלהן? ואיך הם מתמודדים עם הדימויים הפוגעניים שקיימים היום 

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

 )!!!(.  8ם בה בממוצע החל מגיל ופורנוגרפיה )שהיום כבר יודעים להגיד שילדים צופי

 הימנע. לבשיעורי חינוך מיני עוסקים פעמים רבות עם התלמידות/תלמידים במה לא לעשות. ממה להיזהר, איך 

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

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

 www.minamin.orgמידע אמין על מין | מיזם חברתי בחינוך מיני |  תמונה:

 :4 מערך שיעור
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 חופשית
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 מורות ומורים רבים לא מדברים עם התלמידים והתלמידות שלהם על מין ועל הסכמה במין.  שימו לב:
ל השיעור עשוי  התלמידות והתלמידים נותרות/ים לבד עם הגילוי והשאלות שמתלוות לנושא חדש זה. התוכן ש

ר, ולחשוב מה  וכמובן גם לנו המורות/ים. חשוב לומר מראש מהו נושא השיעו להיות קשה ומביך לתלמידים/ות
ולשבת במעגל כדי לייצר יהיה הפורמט המאפשר והנכון ביותר. כדאי למשל לשנות את המבנה של הכיתה 

 יום. -אווירה אחרת מהיום

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

  חשובים:דגשים 

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

ל סוגי המפגש  שאינו הטרוסקסואלי. ניתן לעשות זאת בכך שנשים לב שכל ההתייחסויות ליחסי מין יפנו לכ
 )בנים עם בנים, בנות עם בנות ובנות עם בנים(.  

 

 

 מהלך שיעור 

 דקות(   20שאני רוצה? )  תיודע/איך אני  –חלק א' 

 חלק זה יועבר בקבוצה מעורבת של בנים ובנות 

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

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

 תוב על הלוח. את התשובות המורה תכ
ות,  לאחר מכן המורה תבקש מכל זוג תלמידים/תלמידות לחלק את התשובות שמופיעות על הלוח לקטגורי

 מהו רצון.- ומתוך הקטגוריות לכתוב הגדרה ל

 דיון: 

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

 ר בין רצון והתלהבות?  הקשמה 
 מה משפיע על הרצון שלנו? 

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

 וב לבין מה שאנחנו רוצים כי הוא מצופה מאתנו.הוא יעשה לנו ט
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נדבר היום על המפגש המיני, על מהו רצון ומהי הסכמה ואיך הם באים לידי ביטוי במפגש מיני. את השיחה 
בנים ר שיחה פתוחה יותר על ההבדלים שבין הזאת אנחנו נקיים בקבוצות נפרדות של בנים ובנות כדי לאפש

 לבנות במפגש המיני.

זה נושא שאנחנו לא מדברים עליו בדרך כלל. הייתי רוצה שתנסו להרגיש בנוח ושתכבדו אחד את השני.   
מבחינתי יש מקום בשיחה היום לכל שאלה ומחשבה, ואני מבקשת שגם אתם/אתן תתאמצו שכך יהיה. בכל 

 אחר כך ולא מול כל הכיתה אם תרצו.וזמנות לדבר אתי גם באופן אישי  מקרה כולם מוזמנים/מ

 

 דקות(   40מה אומרים לנו על מין? ) – 'חלק ב

בחלק זה יש לקיים דיון נפרד לקבוצת הבנים ולקבוצת הבנות. את השיחה בקבוצת הבנות תעביר אישה, 
 ואת השיחה בקבוצת הבנים יעביר גבר.

י מניעה, על הריון לא רצוי או מחלות מין. היום  על אמצע  –על מה אסור לעשות  לרוב כשמדברים על מין מדברים
לעשות )וכשאני אומרת מין אני לא מתכוונת רק לחדירה, אלא לכל מפגש בעל אופי   כןנדבר דווקא על מה 

 ות זוגכם.  אירוטי(. על איך תהיו קשובים וקשובות לרצונות שלכם/שלכן  ושל בני/בנ

ם מפגש מיני. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל בעצם, לא תמיד קל להבין מה  רצוי והנעים לקיורצון הוא הבסיס ה
בדיוק אני רוצה בכלל בחיים ובטח שבמהלך מפגש מיני. אני רוצה שנראה כמה קטעים ושמתוכם נבין איך  

פגש מיני צריך  ודת המוצא לשאלות אלו היא שמאפשר לזהות רצון שלי ושל שותפי/שותפותיי במפגש המיני. נק
 ים, אוהב ומאפשר לכל המשתתפים והמשתתפות בו ליהנות ממנו.להיות מפגש נע

 

 שיעור בקבוצת הבנות: 

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

 .התלהבות או "הסכמה"צפייה בסרטון 

 דיון: 

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

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

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

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

 : דיון  

 אילו דימויים יש להתנהגות של בנים במין? אילו דימויים יש להתנהגות של בנות במין? 

 :4 ערך שיעורמ
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 ופשיתח
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 איך בנות מגיעות לכדי קיום יחסי מין? מה הן צריכות לעשות?  
 ים לעשות כדי להגיע לכדי קיום יחסי מין?   ם צריכמה בני

 איך נקרא בן שעושה הרבה מין, ואיך נקראת בת שעושה מין?
 מי צריך ליזום את יחסי המין? 

 מה דעתכן על הציפיות האלה? 

 את התשובות המורה תכתוב על הלוח במקום המתאים.  

 תשובות אפשריות: 

 בנות  בנים  
 מתזורמת ולא יוז צריך ליזום 

 לשמור על עצמן  צריך להיות "זיין" 
 להיות יפה, להבליט את החלקים הנכונים 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
 

לנו גדלנו בתוך חברה מסוימת עם תרבות  הסכמה ביחסי מין. הרי כו/עוד מורכבות לשאלת הרצון בואו נוסיף
 מסוימת, סרטים, פרסומות ותכניות טלוויזיה.  

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

 על הרצונות שלנו. 

  טיוב. -מתוך ערוץ "השיחה" ביו היא שרמוטה והוא זיין?!צפייה בסרטון 

 .ש המיניהשפעת תפקידי המגדר החברתיים על המפגובסרטון 

 
 דיון: 

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

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

 ביחס למסרים הללו?  מרגישותמה אתן 

ות מציגים סט של ציפיות למה אנחנו "אמורות להיות" במפגש מיני. נקודות לדיון: הקולנוע, הטלוויזיה והפרסומ
לפי הציפיות הללו בנות אמורות להישמר ממפגש מיני, להיות פסיביות, לזרום עם הבנים, להיות יפות כדי 

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

 חושבת שאני רוצה ובסופו של דבר יהיה לי לא טוב. 

 :4 שיעורמערך 
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 חופשית
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קצת( כואב, שכדאי שלא נאכזב את בן היות )לפחות כבנות מוסרים לנו שאנחנו אמורות להישמר, שמין אמור ל
הזוג שלנו, שהוא כבר בקטע )ואם לא נספק אותו אז יכול לכאוב לו(, שחלק מלהיות יפה ומושכת זה להחצין את 

 המיניות שלנו, שאם לא הורדנו שערות, או אם אנחנו במחזור אז הוא או היא ייגעלו מאתנו ועוד.

שות אכזבה מעצמנו וגם לפגיעה באחרים/ אחרות. בסופו של דבר ום להרבה תחועולם הדימויים הזה יכול לגר
הוא גם פוגע פשוט במין עצמו, כי במקום להתעסק בהנאה שבמין, בגילוי של משהו חדש )וגם אם זו לא פעם 

ראשונה, בכל מפגש בין שני אנשים יש משהו חדש(, אנחנו מושפעים/מושפעות מעולם דימויים מדכא ולא 
 ותי.   מציא

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

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

 

 שיעור בקבוצת הבנים: 

 מה לדעתכם משפיע עלינו, הבנים, כשאנחנו מדמיינים או כשאנחנו חווים מפגש מיני?

 ."שיחה"ה טיוב-יוהמערוץ  התלהבות או "הסכמה"צפייה בסרטון 
 

 דיון: 

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

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

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

 השני יכתוב: בנות.  בצד אחד יכתוב: בנים,  ובצד המורה יחלק את הלוח לשניים. 

 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?   
 מין? הרבה , ואיך נקראת בת שעושה  עושה הרבה מיןאיך נקרא בן ש

 יזום את יחסי המין? מי צריך ל
 מה דעתכם על הציפיות האלה? 

 את התשובות המורה יכתוב על הלוח במקום המתאים.  

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

 :4 מערך שיעור
 -לגלות את המין 

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

 על הרצונות שלנו. 

  טיוב. -מתוך ערוץ "השיחה" ביו היא שרמוטה והוא זיין?!ון צפייה בסרט

 .השפעת תפקידי המגדר החברתיים על המפגש המיניובסרטון 

 
 דיון: 

 הסרטון השני? מה דעתכם על התחרות שעושים הבנים בקטע הראשון מתוך 
 אילו מערכות יחסים יהיו להם עם הבנות שאיתן הם רוצים לשכב?  

 האם לדעתכם הם רוצים ליהנות מהמין? האם לדעתכם הם רוצים שהבנות שישכבו אתם ייהנו מהמין? 
 אז מה מספק המין במקרה שלהם? מה הם רוצים להוכיח באמצעותו?  

 כון? רצוי?  מה דעתכם על עולם הדימויים הזה? האם הוא נ

ציג באור מאוד רע את הדימויים הגבריים  נקודות לדיון לבנים: הסרטונים מראים עולם דימויים מאוד קשה, שמ
לעשות   להם  ומותר  "לקחת"  להם  מותר  לזיין,  לרצות  רק  אמורים  בנים  החברתי  הסד  לפי  מיניות.  היא  למה 

ולא רק כלגיטימיים. הם גם אמורים תמיד   מניפולציה. הדברים האלה אפילו מוצגים הרבה פעמים כרומנטיים
 ותר צעיר ועם כמה שיותר בנות.לרצות מין, לעשות את זה בגיל כמה שי

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

 נחנו מושפעים מעולם דימויים מדכא ולא מציאותי.   בכל מפגש בין שני אנשים יש משהו חדש(, א

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

אנח לתלמידים.  מתוך שיש  לא  כמובן  אבל  עלינו,  גם  פועלים  שהם  להבין  כדי  האלה  הדימויים  את  פותחים  נו 
 האשמה של אף אחד מעצם היותו בן. 

 

 

 

 

  

 :4 מערך שיעור
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 חופשית
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 דקות(  30יחסי מין מרצון בהסכמה חופשית זה הדבר! ) –חלק ג' 

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

 על שיחה נפרדת לבנים ולבנות.

היו לנו מיחסי מין כך  יות שנרצה שירצויות וחיובאני רוצה שננסה ליצור לעצמנו דימויים חדשים למה הן ציפיות 
שיהיו טובים לכל המשתתפים/ המשתתפות. דיברנו על מהו רצון ודיברנו על אילו דימויים פועלים עלינו ביחסי  

 מין.  
 בואו ננסה להבין איך מתגברים על הדימויים האלה. 

 דיון: 

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

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

 קשבה לעצמי. הבה, משיכה מינית, התלהבות, רצון, הקשבה, כבוד, התחשבות בצד השני, התשובות אפשריות: א

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

י וזה טבעי. השאלה היא איך נדאג שהמין באמת  שבו הוא מביע אהבה ונהנה ממגע נעים. מין זה כיף וזה אנוש
 (. עלון מרכז הסיועהסכמה חופשית )מתוך  –יף מושג חשוב לדיון שלנו יהיה כזה. אני רוצה להוס

  :ת תקיפה מינית להסכמה חופשיתהמורה תולה על הלוח את ההגדרה של המרכז לנפגעו

 

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

 המיני.

 דיון: 

 שר בין רצון להסכמה חופשית? שית? מהו רצון הדדי? מה הקנסו להסביר: מהי הסכמה חופ
 איך ניתן לתת הסכמה במפורש? איך יודעים שבן/בת הזוג שלי מסכים? 

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

 ם לחץ כזה? איך מתמודדים ע

 :4 מערך שיעור
 -לגלות את המין 

סכמה בין רצון לה
 חופשית
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 נקודות לדיון: 

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

 כבר הביעו התנגדות. 
 קודת ההתחלה. יכול לעלות שיש משהורך כל זמן המפגש ולא רק בנרצון הדדי צריך להתרחש לאו •

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

 זה דורש שיחה פתוחה וכנה שבה מותר להגיד דברים שונים.  •
מפגש   כה להתרחש כל הזמן בכל מפגש מיני )ובכלדבר חד פעמי והיא צריהסכמה חופשית היא לא  •

 בכלל(. 

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

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

 שלכם/שלכן? ן אישי כדי שתהיה הסכמה חופשית במפגש המיני ם/מכן באופמה נדרש מכ

תשובות אפשריות: להיות קשובים/קשובות, להעז להגיד מה אני רוצה, לא להיפגע מהרצון של בן/בת הזוג, 
 לשאול את הפרטנר/ית מה נעים לו/ה, לשמור על פרטיות בן/בת הזוג גם לאחר יחסי המין. 

 שיחההיוטיוב השל ערוץ  ?לכוס תהמה הקשר בין סקס צפיה בסרטון 

יש כתוביות לעברית. צפו  מתוך הערוץ של לייסי גרין ) WANNA HAVE SEX? (CONSENT 101)או בסרטון 
 ( 3:20עד דקה 

 

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

ים מייצרים הקומדיות הרומנטיות, אבל חשוב לזכור שהדימויים האלה הם שקריים מלכתחילה והרבה פעמ
פשית מרצון, מצד שני, תאפשר שוויון וכבוד הדדי ויכולה לתת לכל אחד ואחת אחר/אחרת. הסכמה חופגיעה ב

 מכם ומכן מקום להבין מה היא/הוא רוצה ומה טוב לו/לה. 

יכולים להיות גם דימויים אחרים למה זה מין. מין לא חייב להיות אלים, לא חייב להיות כואב )גם לא בפעם  
 אשונה שלכן/שלכם(. הר

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

הם כי הם לות שלא מגיעים אליחסי מין יש את הגבולאחר יכול להיות גם רומנטי, נעים ועם תשוקה. כשמקיימים י
פגיעה מובהקת בשותף/שותפה למין, ויש גם את האפשרות שמין יהיה פשוט נעים, מגלה עולמות חדשים, 

חשיפה לאדם חדש ויוצר קרבה גדולה. חשוב לי מאוד שתבינו שמין יכול וצריך להיות דבר נעים ולא כואב פיזית 
 או רגשית.  

 :4 מערך שיעור
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 חופשית

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
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https://youtu.be/MlihOom1l7w
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לכם כמה כללי אצבע לדעת מתי מפגש מיני חורג   ים בהדגשת הגבולות ולתתבכל זאת חשוב לי גם לסי לסיום
 מגבולות ההסכמה החופשית.

הכללים לזיהוי הסכמה חופשית של המרכז לנפגעות   5לכל אחד מהתלמידים/תלמידות את  המורה מחלקת
 : תקיפה מינית

 

  

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

מי לדבר זו הדרך הכי טובה לדעת בביטחון האם  – לשאול: "אפשר?", "זה נעים לך?".1
 שאתך רוצה, והאם גם למי שאתך כיף ונעים

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

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

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

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

 

 :4 רמערך שיעו
 -לגלות את המין 

בין רצון להסכמה 
 חופשית

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
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  בחטיבת הביניים בביה"ס "רמות ים" במכמורת.כתבה את המערכים אלמוגית גז, מורה לאנגלית 

מה: "איך לשלב צדק חברתי  המערכים נכתבו במסגרת עבודת הסיכום בכנס הקיץ של עמותת קד

הלימוד", ואנחנו רוצות להודות לה על השיתוף ועל הרצון לחלוק את המערכים עם מורות   בתכניות

 נוספות. 

 

 

 

 

 

 

, במסגרת עבודת הסיכום בכנס הקיץ של עמותת קדמה: בתיכון  כתבה את המערכים אלמוגית גז, מורה לאנגלית ומחנכת

המערכים עם מורות    ואנחנו רוצות להודות לה על השיתוף ועל הרצון לחלוק את  "לשלב צדק חברתי בתכניות הלימוד שלנו"

 .נוספות

 

Session #1: Introduction 

1. Playing Truth or Dare with observers. The students divide into 4 group of six and 

one observer. The objective of the groups is to play Truth or Dare the usual way, 

though in English, for about 20 minutes. In the event of an awkward salient beginning, 

the students will be given a set of questions and assignments in order to help them 

through (appendix 1).  

   Victoria Borodinova | Pixabay:צילום

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית
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2. The observers are assigned and briefed before the lesson, privately. Their goal is to 

monitor the behavior of their friends: how often did the students agree to answer/do 

the tasks, how often they did not agree, what happened when a student did not agree 

to do something, what is the language that was used to express consent or refusal, 

what was the general atmosphere of the group, did the mood change after a refusal, 

was social pressure applied? Appendix 2 is the observer's sheet. 

3. Personal reflection and class discussion. Through anonymous online Google Form  

(that should be prepared in advance by the teacher based on appendix 3), the 

students write about their experience in the game with an emphasis on consent and 

agreement (appendix 3). Meanwhile the observers will fill out their own online form 

based on their observance’s sheets (This form should be prepared in advance by the 

teacher based on appendix 2). The results, projected on the screen, will be the basis 

of a class discussion: do we expect consent from our partners, what do we feel when 

we are denied, is social pressure a component in our consent, and other topics, 

depending on the results of the survey. 

 

Session #2: What is Consent? 

1. Based on the discussion of the previous session, the group will formalize a list of words 

and phrases that expresses consent and the lack of it. The result will be a table of You 

have permission / You do not have permission on the board.  

2. Brainstorming: when do we encounter situations that compel us to recognize consent 

from our partners? The teacher should lead the discussion toward sexual consent. 

3. From vocabulary to content: the definition of the term free consent via a cloze 

(appendix 4).  

4. Understanding consent: the students will watch the video: Tea Consent, which through 

brilliant analogy and humor explains what consent is and why we should ask for it. The 

screening will be followed by a class discussion that will help them process and 

conceptualize their own ideas about consent. 

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית
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5. Applying the concept of consent: The students will create their own What is Consent 

videos and will upload it to the class site/You Tube channel/ other content-sharing app 

they are using regularly as students. In the video, they need to demonstrate their 

understanding of the concept, personal take and use of the appropriate vocabulary as 

reviewed and learned earlier in the lesson. 

 

Session #3: Analyzing a text – The impact statement of the Brock 
Turner's victim 

1. An introductory presentation to the Stanford Rape case based on its Wikipedia entry. 

2. In small groups of two or three the students will read the statement of the victim as read 

by her in court (Appendix 5). The full version is 7382 word long – longer than any literary 

pieces they are required to read in during high school in English. Therefore, the students 

will read an abridged version edited by Almogit (the writer of this lesson plan). You can 

find the full version here.  

3. As a writing assignment, the students will write a personal letter to the 

victim/rapist/judge according to their choosing. The goal is to exercise free and 

descriptive writing while sorting through our emotions and thoughts that have emerged 

during the reading of the statement.  

 

  

 :5 שיעורמערך 
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית
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Session #4: Writing an Opinion Essay 

1. After the emotional previous session, I will end this unit by returning to a bit more formal, 

less-charged, but still very much on topic of consent. 

2. The students will read the opinion column: Young men, get a 'yes' text before sex 1 

3. After reading each student will write an opinion essay on the following topic: Do you 

agree with the writer of the column about the need for formal consent? Explain and 

justify your answer. 

4. After writing, we will discuss the different opinions and summarize the unit: what we've 

learned, what we take as insights for life, what we wish to pursue further.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Retrieved from: http://edition.cnn.com/2013/11/26/opinion/jones-sex-consent-texting/index.html 

 

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 
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s2 
 

 

 

• Who was your first crush, or who is your current crush? 

• How old were you when you had your first kiss? 

• If you could go on a date with anyone in the room who would it be? 

• What is the most awkward moment you've ever had on a date? 

• If you could kiss a celebrity without it impacting your current relationship, who would it 
be? 

• Would you go behind a friend's back with a crush? 

• Have you ever lied to your best friend? 

• Would you ever cheat off a friend's paper? 

• If you were stuck on a deserted island which friend would you want with you? 

• How long have you gone without showering? 

• Have you ever told a lie during a game of Truth or Dare? What was it and why? 

• Have you ever had a crush on anyone here? 

• Have you ever stolen anything? 

• What's your scariest nightmare? 

• What's the dumbest thing you've ever done on a dare? 

• What color is your underwear? 

• Have you ever peed in the swimming pool? 

• Where is the strangest place you've used the bathroom? 

• What is your biggest fear? 

• If you could be a superhero, what would your power be? 

• What would you do if you were invisible for a day? 

• If your life were made into a movie who would play you? 

  

 
2 Retrieved from: http://teens.lovetoknow.com/truth-dare-questions-teens 

 

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 
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Awesome Dares: 

• Eat a snack without using your hands.  

• Go outside and sing a clip of your favorite Disney song at the top of your lungs. 

• Post a YouTube video of you singing a currently popular song. 

• Call someone you think is attractive and pay that person a compliment about his or her 
best feature. 

• Update your status on social media using only words that start with the letter "T." 

• Let everyone in the group style your hair and take photos. 

• Go outside and shout at the top of your lungs, "I am [your name]! Hear me roar!" 

• Moonwalk while a friend takes a video. 

• In your next class, raise your hand each time the teacher asks a question and give the 
answer (if you can!!) 

• Exchange shirts with the person next to you for the next round of questions. 

• Wear your pants backward for the rest of the game. 

• Take off your socks and wear them on your hands for the rest of the evening. 

• Make a headdress out of toilet paper and pose for photos. 

• Say the alphabet backwards in a British accent. 

• Run around the room imitating a monkey. 

• Give someone in the group a piggyback ride around the room. 

• Pretend that you're swimming underwater for the next three rounds of questions. Don't 
forget to make bubbling noises and come up for air from time to time. 

• Everything you say for the rest of the game has to rhyme. 

• Repeat everything another player says for the next three rounds of the game. 

• Sing instead of speaking for the next two rounds of the game. 

 

 

 

 

  

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il


33 
 u.org.iled-www.kedma   |kedma10@netvision.net.il   |6727474-03קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל | 

 

 

Observation Report : 

Number of boys in the group: ______ .  

Number of girls in the group: ______ .  

How many Truth interactions did you observe? __________ .  

How many Dare interactions did you observe? __________ .  

Circle the best matching answer for each statement 

 

Statements 1 – not at 
all 

2- 
sometimes 

3- most of 
the times 

4- almost 
always 

The participants readily agreed to 
answer the Truth's 

1 2 3 4 

The participants readily agreed to 
perform the Dare's 

1 2 3 4 

If a participant was reluctant to 
answer/perform, the group let it go 
and moved on. 

1 2 3 4 

If a participant was reluctant to 
answer/perform the group insisted 
and tried to "break" the participant. 

1 2 3 4 

The atmosphere was supportive and 
not judgmental 

1 2 3 4 

The atmosphere was competitive 
and cynical 

1 2 3 4 

The Truth's questions were 
humoristic and not intrusive or 
embarrassing 

1 2 3 4 

The Dare's were humoristic and not 
intrusive or embarrassing 

1 2 3 4 

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית
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Number of boys in the group: ______ .  

Number of girls in the group: ______ .  

Circle the statement that applies to your group: 

• We played mostly Dare 
• We played mostly Truth 
• There was an even number (give or take) of Truth's and Dare's 

Circle the best matching answer for each statement 

 

Statements 1 – not at 
all 

2- 
sometimes 

3- most of 
the times 

4- almost 
always 

The group members readily agreed to 
answer the Truth's 

1 2 3 4 

The group members readily agreed to 
perform the Dare's 

1 2 3 4 

If a group member was reluctant to 
answer/perform, the group let it go and 
moved on. 

1 2 3 4 

If a participant was reluctant to 
answer/perform the group insisted and 
tried to "break" the participant. 

1 2 3 4 

The atmosphere was supportive and 
not judgmental 

1 2 3 4 

The atmosphere was competitive and 
cynical 

1 2 3 4 

The Truth's questions were humoristic 
and not intrusive or embarrassing 

1 2 3 4 

The Dare's were humoristic and not 
intrusive or embarrassing 

1 2 3 4 

 

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 
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t3 
 

Full Version 

What is Consent? 

Consent is a clear and unambiguous agreement, expressed outwardly through mutually 
understandable words or actions, to engage in a particular activity. Consent can be by either 
party at any point. Consent must be voluntarily given and may not be valid if a person is being 
subjected to actions or behaviors that elicit emotional, psychological, physical, reputational, 
financial pressure, threat, intimidation, or fear (coercion or force). Consent to engage in one 
sexual activity, or past agreement to engage in a particular sexual activity, cannot be presumed 
to constitute consent to engage in a different sexual activity or to engage again in a sexual 
activity. Consent cannot be validly given by a person who is incapacitated.  

At the heart of consent is the idea that every person has a right to personal sovereignty – the 
right to not be acted upon by someone else in a sexual manner unless they give that person 
clear permission.  It is the responsibility of the person initiating the sexual activity to get this 
permission.  

Consent should not be assumed 

Each of us is responsible for making sure we have consent in every sexual situation. If you are 
unsure, it is important to clarify what your partner feels about the sexual situation before 
initiating or continuing the sexual activity.  

 

  

 
3 Retrieved from: https://sexualmisconduct.umich.edu/wp-content/uploads/2020/08/policy-on-sexual-gender-

based-misconduct-08-07-20.pdf 
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Cloze Version 

What is Consent? 

Consent is a clear and _________ agreement, expressed outwardly through ___________ 
understandable words or actions, to engage in a particular activity. Consent can be __________ 
by either party at any point. Consent must be ________ given and may not be __________ if a 
person is being subjected to actions or behaviors that elicit emotional, psychological, physical, 
reputational, _________ pressure, threat, intimidation, or fear (coercion or force). Consent to 
engage in ________ sexual activity, or _________ agreement to engage in a particular sexual 
activity, cannot be presumed to __________ consent to engage in a __________ sexual activity 
or to engage again in a sexual activity. Consent cannot be validly given by a person who is 
__________.  

At the __________ of consent is the idea that every person has a right to personal_________ – 
the right to not be acted upon by someone else in a sexual manner unless they give that person 
clear __________.  It is the responsibility of the person initiating the sexual activity to get this 
permission.  

Consent should not be ___________ 

Each of us is _________ for making sure we have consent in every sexual situation. If you are 
unsure, it is important to clarify what your partner feels about the sexual situation before 
_________ or continuing the sexual activity.  

 

Word bank 

Assumed / incapacitated / unambiguous / one / mutually/ sovereignty / initiating / heart / 
financial / permission / withdrawn / past/ constitute / different / voluntarily/ valid / responsible  
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Your honor,   

If it is all right, for the majority of this statement I would like to address the defendant directly. 

You don’t know me, but you’ve been inside me, and that’s why we’re here today. 

On January 17th, 2015, it was a quiet Saturday night at home. My dad made some dinner and I sat 
at the table with my younger sister who was visiting for the weekend. I was working full time and it 
was approaching my bed time. I planned to stay at home by myself, watch some TV and read, while 
she went to a party with her friends. Then, I decided it was my only night with her, I had nothing 
better to do, so why not, there’s a dumb party ten minutes from my house, I would go, dance weird 
like a fool, and embarrass my younger sister. On the way there, I joked that undergrad guys would 
have braces. My sister teased me for wearing a beige cardigan to a frat party like a librarian. I called 
myself “big mama”, because I knew I’d be the oldest one there. I made silly faces, let my guard down, 
and drank liquor too fast not factoring in that my tolerance had significantly lowered since college. 

The next thing I remember I was in a gurney in a hallway. I had dried blood and bandages on the 
backs of my hands and elbow. I thought maybe I had fallen and was in an admin office on campus. 
I was very calm and wondering where my sister was. A deputy explained I had been assaulted. I still 
remained calm, assured he was speaking to the wrong person. I knew no one at this party. When I 
was finally allowed to use the restroom, I pulled down the hospital pants they had given me, went 
to pull down my underwear, and felt nothing. I still remember the feeling of my hands touching my 
skin and grabbing nothing. I looked down and there was nothing. The thin piece of fabric, the only 
thing between my vagina and anything else, was missing and everything inside me was silenced. I 
still don’t have words for that feeling. In order to keep breathing, I thought maybe the policemen 
used scissors to cut them off for evidence. 

Then, I felt pine needles scratching the back of my neck and started pulling them out my hair. I 
thought maybe, the pine needles had fallen from a tree onto my head. My brain was talking my gut 
into not collapsing. Because my gut was saying, help me, help me. 

I shuffled from room to room with a blanket wrapped around me, pine needles trailing behind me, 
I left a little pile in every room I sat in. I was asked to sign papers that said “Rape Victim” and I thought 
something has really happened. My clothes were confiscated and I stood naked while the nurses 
held a ruler to various abrasions on my body and photographed them. The three of us worked to 
comb the pine needles out of my hair, six hands to fill one paper bag. To calm me down, they said  
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it’s just the flora and fauna, flora and fauna. I had multiple swabs inserted into my vagina and anus, 
needles for shots, pills, had a Nikon pointed right into my spread legs. I had long, pointed beaks 
inside me and had my vagina smeared with cold, blue paint to check for abrasions. 

After a few hours of this, they let me shower. I stood there examining my body beneath the stream 
of water and decided, I don’t want my body anymore. I was terrified of it, I didn’t know what had 
been in it, if it had been contaminated, who had touched it. I wanted to take off my body like a jacket 
and leave it at the hospital with everything else. 

On that morning, all that I was told was that I had been found behind a dumpster, potentially 
penetrated by a stranger, and that I should get retested for HIV because results don’t always show 
up immediately. But for now, I should go home and get back to my normal life. Imagine stepping 
back into the world with only that information. They gave me huge hugs, and then I walked out of 
the hospital into the parking lot wearing the new sweatshirt and sweatpants they provided me, as 
they had only allowed me to keep my necklace and shoes. 

I was not ready to tell my boyfriend or parents that actually, I may have been raped behind a 
dumpster, but I don’t know by who or when or how. If I told them, I would see the fear on their faces, 
and mine would multiply by tenfold, so instead I pretended the whole thing wasn’t real. 

I tried to push it out of my mind, but it was so heavy I didn’t talk, I didn’t eat, I didn’t sleep, I didn’t 
interact with anyone. After work, I would drive to a secluded place to scream. I didn’t talk, I didn’t 
eat, I didn’t sleep, I didn’t interact with anyone, and I became isolated from the ones I loved most. 
For one week after the incident, I didn’t get any calls or updates about that night or what happened 
to me. The only symbol that proved that it hadn’t just been a bad dream, was the sweatshirt from 
the hospital in my drawer. 

One day, I was at work, scrolling through the news on my phone, and came across an article. In it, I 
read and learned for the first time about how I was found unconscious… This was how I learned 
what happened to me, sitting at my desk reading the news at work. I learned what happened to me 
the same time everyone else in the world learned what happened to me. …. I don’t even know this 
person. I still don’t know this person. When I read about me like this, I said, this can’t be me…. I read 
that according to him, I liked it. I liked it. Again, I do not have words for these feelings. 

At the bottom of the article, after I learned about the graphic details of my own sexual assault, the 
article listed his swimming times. She was found breathing, unresponsive with her underwear six 
inches away from her bare stomach curled in fetal position. By the way, he’s really good at 
swimming.  
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The night the news came out I sat my parents down and told them that I had been assaulted, to not 
look at the news because it’s upsetting, just know that I’m okay, I’m right here, and I’m okay. But 
halfway through telling them, my mom had to hold me because I could no longer stand up. I was 
not okay. 

The night after it happened, he said he thought I liked it because I rubbed his back. A back rub. Never 
mentioned me voicing consent, never mentioned us speaking, a back rub. 

I was not only told that I was assaulted, I  was told that because I couldn’t remember, I technically 
could not prove it was unwanted. And that distorted me, damaged me, almost broke me.  

According to him [Brock Turner], the only reason we were on the ground was because I fell down. 
Note; if a girl falls help her get back up. If she is too drunk to even walk and falls, do not mount her, 
hump her, take off her underwear, and insert your hand inside her vagina. If a girl falls help her up. 
If she is wearing a cardigan over her dress don’t take it off so that you can touch her breasts. Maybe 
she is cold, maybe that’s why she wore the cardigan. If her bare ass and legs are rubbing the 
pinecones and needles, while the weight of you pushes into her, get off her. 

His guilt did not depend on him knowing the exact second that I became unconscious, that is never 
what this was about. I was slurring, too drunk to consent way before I was on the ground. I should 
have never been touched in the first place.  

You are guilty. Twelve jurors convicted you guilty of three felony counts beyond reasonable doubt, 
that’s twelve votes per count, thirty-six yeses confirming guilt, that’s one hundred percent, 
unanimous guilt. And I thought finally it is over, finally he will own up to what he did, truly apologize, 
we will both move on and get better. Then I read your statement. 

You said, being drunk I just couldn’t make the best decisions and neither could she.  

Alcohol is not an excuse. Is it a factor? Yes. But alcohol was not the one who stripped me, fingered 
me, had my head dragging against the ground, with me almost fully naked. Having too much to 
drink was an amateur mistake that I admit to, but it is not criminal…. Regretting drinking is not the 
same as regretting sexual assault. We were both drunk, the difference is I did not take off your pants 
and underwear, touch you inappropriately, and run away. That’s the difference. 

You said, you are in the process of establishing a program for high school and college students in 
which you speak about your experience to “speak out against the college campus drinking culture 
and the sexual promiscuity that goes along with that.” 

Speak out against campus drinking culture. That’s what we’re speaking out against? You think that’s  
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what I’ve spent the past year fighting for? Not awareness about campus sexual assault, or rape, or 
learning to recognize consent. Campus drinking culture. Down with Jack Daniels. Down with Skyy 
Vodka. If you want talk to high school kids about drinking go to an AA meeting. You realize, having a 
drinking problem is different than drinking and then forcefully trying to have sex with someone? 
Show men how to respect women, not how to drink less. 

Lastly you said, I want to show people that one night of drinking can ruin a life. 

Ruin a life, one life, yours, you forgot about mine. Let me rephrase for you, I want to show people 
that one night of drinking can ruin two lives. You and me. You are the cause, I am the effect. You have 
dragged me through this hell with you, dipped me back into that night again and again. You knocked 
down both our towers, I collapsed at the same time you did. Your damage was concrete; stripped of 
titles, degrees, enrollment. My damage was internal, unseen, I carry it with me. You took away my 
worth, my privacy, my energy, my time, my safety, my intimacy, my confidence, my own voice, until 
today. 

You should have never done this to me. Secondly, you should have never made me fight so long to 
tell you, you should have never done this to me. But here we are. The damage is done, no one can 
undo it. And now we both have a choice. We can let this destroy us, I can remain angry and hurt and 
you can be in denial, or we can face it head on, I accept the pain, you accept the punishment, and 
we move on. 

And finally, to girls everywhere, I am with you. On nights when you feel alone, I am with you. When 
people doubt you or dismiss you, I am with you. I fought every day for you. So never stop fighting, I 
believe you. Lighthouses don’t go running all over an island looking for boats to save; they just stand 
there shining. Although I can’t save every boat, I hope that by speaking today, you absorbed a small 
amount of light, a small knowing that you can’t be silenced, a small satisfaction that justice was 
served, a small assurance that we are getting somewhere, and a big, big knowing that you are 
important, unquestionably, you are untouchable, you are beautiful, you are to be valued, respected, 
undeniably, every minute of every day, you are powerful and nobody can take that away from you. 
To girls everywhere, I am with you. Thank you.  

  

 :5 מערך שיעור
 על הסכמה חופשית 

 לשיעור אנגלית

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il


41 
 u.org.iled-www.kedma   |kedma10@netvision.net.il   |6727474-03קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל | 

 

 

 

 

אלימות מינית. בעקבות ריבוי הדיווחים    קשים שלבזמן האחרון עולים על פני השטח דיווחים רבים על אירועים  
ח עליהם מתקיימות מחאות רבות של נשים וגברים שקוראות/ים למגר את האלימות על ידי ענישה, הרתעה  והשי

אלו  לוחינוך.   במול  הלימודים  שנת  בתחילת  שנתלו  השלטים  בשונותם  נכתבבלטו  סבא שבהם  בכפר  כי    תיכון 
אונס ואלימות  ים  המעודד  יםנוספ  ומשפטיםאין יודניקית של נותנת ואין י"בניק שלא מקבל"  ,  שתיקה שווה הסכמה

  מה עומד מאחורי אמירות אלו, ומדועמינית. נראה כי אירוע זה )למרות היותו יוצא דופן(, מצריך בדיקה וחשיבה  
ל'תמוך'   מבקשים  מהפרשות  אחת  באף  מעורבים  היו  שלא  מינית,  נערים  של  באלימות  נורמליזציה  וליצור 

 האירועים. 
 

. שיח שבתקווה יוכל שיפוטילאפשר שיח חופשי, פתוח ולא  כדיבנים בלבד במערך זה נבקש לשוחח עם קבוצת ה 
נה הדדית וסולידריות עם קבוצת הבנות.   לייצר המשך דיון עתידי עם הבנות אשר יכיל יותר הכלה, הקשבה, הב

ולא רק  מדוע זו גם הבעייה שלהם,    -ולעודד דיון בשאלה נערים על האירועים, האת זווית הראיה של  נרצה להבין
 של הנערות.
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 : תקציר המערך

משך  שלב
 בדקות 

 מה התלמידים נדרשים לעשות?  תוכן מרכזי 

פתיחה על ידי שיחה לגבי מבנה והרכב   10 פתיחה
 המשתתפים בשיעור 

 לשתף בתחושות ורגשות 

 א'
 פתיחה 

הצפת תחושות הנערים אל מול   15
הפגנות לתמיכה על אלימות מינית   

 בכפר סבא  
 
 

ו את דעתם באופן אישי על התמונות  יביע
 של השלטים בהפגנה בכפר סבא  

ויערכו דיון על מדוע לדעתם הנערים 
 החליטו להניף את השלטים 

מטרת הדיון לשוחח על התחושות שלהם  
   .עצמם אל מול שלל אירועי האלימות

 הכרות עם תחושת חוסר המוגנות  15 ב'
 פוסט יאיר אגמון  

 

 בו טוקבקים.יקראו את הפוסט ויכת
כיתתית  או בצ'אט  וואטסאפמקוון: קבוצת 

 של הזום.

  סרטון ותובנה סיכום  ג'

  דיון מסכם 5 ג'
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 פתיחה: 

נציג את נושא השיעור ונגיד כי  לאחרונה יש מעין 'ניקוי אורוות' שבמהלכו יוצאים יותר ויותר אירועים של אלימות 

ים מחייבים נערים וגברים לבחון כיצד הם חשים אל מול התהליכים הללו. מינית לאור. המגוון הרחב של האירוע

ושא כמו גם בחינת השאלה מדוע אלימות נגד  יש לבחון ראשית את החשיבות של קיום שיח על ידי גברים בנ

נשים זו בעיה של גברים. בנוסף נסביר לתלמידים כי השיעור מתקיים בהפרדה מגדרית על מנת לאפשר  

 יים שיח חופשי, פתוח ולא לעומתי )בנים מול בנות(.  לתלמידים לק

 נבקש מהתלמידים להתייחס ולהביע את דעתם על כך:  

 קיים שיח של בנים בלבד? האם זה נראה לכם חשוב שנ  ✓

 האם נראה לכם שיש דברים שתוכלו להגיד בחופשיות כאשר הבנות לא שומעות?  ✓

 איך אתם מרגישים אל מול ההפרדה שנעשתה?  ✓

ידים הביעו את דעתם בקצרה על כך שהכיתה חולקה. נפזר על הרצפה מספר התחלות של  לאחר שהתלמ

 . zoom-ה משפטים. בשיעור מקוון נכתוב אותם בלוח הלבן של

על התלמידים יהיה לבחון התחלה של משפט אחד ולהמשיך אותו תוך התייחסות לאופן בו הם מרגישים אל  

 מול אירועי האלימות המינית:

 ... אני חושש מ. •

 אני מרגיש ש....  •

 עצוב לי כ....  •

 מטריד אותי ה....   •

 

 ' חלק א

בכפר סבא הכינו   בשני תיכוניםשתלמידי כיתה י"ב בקצרה  ותספר, כתבהתשלח לתלמידים/ות לינק ל המורה 

, בני י"ב 30-, אילת12-איה נאפה ניים בוטים, בהם נכתב: "שלטים לקראת פתיחת שנת הלימודים עם תכנים מי

במלון  2020 קיץבולאונס שאירע  בקפריסיןבאי איה נאפה  2019בשנת רמז לחשד לאונס שאירע ) "100 –

 . "אין יודניקית שלא נותנת, אין י"בניק שלא מקבל", " "שתיקה = הסכמה ,(באילת

המקרה באוזני התלמידים הינו לתת להם את האפשרות  התמונות ותיאור צפייה מטרת הדיון בעקבות  למורה:

יפות מיניות יחד עם ההבנה לגבי חוסר המוגנות של נשים  לשתף כיצד הם חשים אל מול גל הדיווחים על תק

 במרחב הציבורי )ולעיתים אף בפרטי(
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 מה לדעתכם ניסו התלמידים מכפר סבא להגיד על ידי השלטים ההלו?  ✓

 ב להציג את העמדה הזאת? למה לדעתכם היה להם חשו ✓

 להצטרף להפגנה בה מונפים שלטים כאלו? מה הייתם אומרים אילו הציעו לכם  ✓

 איך אתם מרגישים שאתם שומעים על אירועי אלימות מינית?  ✓

 אם הייתם יכולים לשוחח עם הנערים מאילת /איה נאפה מה הייתם אומרים להם ?   ✓

 האם אתם מפחדים שגם לכם זה עלול לקרות?  ✓

 לדעתכם צריך לשוחח על כך עם תלמידים ונערים?מדוע  ✓

 הרגישו התלמידות בתיכון זה כשראו את השלטים?  כיצד לדעתכם ✓

 

 ב'   חלק 

פרסום לגבי האונס  בפייסבוק קצת אחרי ה שנכתב על ידי יאיר אגמון הפוסט הבאהתלמידים יקראו את 
   הקבוצתי באילת:
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המורה תקרין את הפוסט ותבקש מהתלמידים לכתוב מעין 'טוקבקים' הכוללים את דעתם על הפוסט בקבוצה  

 הכיתתית או בצ'אט של הזום ולאחר מכן יערך דיון קצר:  וואטסאפה

 מה דעתכם על התחושות שמעלה כותב הפוסט?   ✓

 י תחושה של פחד או חוסר ביטחון במרחב הציבורי?האם יצא לכם לשמוע מחברות לגב ✓

 מדוע לדעתכם הרבה נשים חשות כך?  ✓

 למה לדעתכם חשוב שתכירו את תחושת חוסר המוגנות של נשים?  ✓

 

 סיכום    -חלק ד

 בו גברים ישראלים מדברים על אלימות מינית נגד נשים.   לי""זו הבעיה שנקרין את הסרטון 

 )בשיעור מקוון יש לשים לב כי הגדרות שיתוף המסך כוללות גם את השמע(. 

 מהתלמידים לשתף בקצרה את תחושותיהם בעקבות השיעור, על ידי שימוש במשפט הבא: לסיום נבקש 

 חשבתי ש....כעת אני חושב ש... 

 גיש ש... הרגשתי ש...כעת אני מר

 חששתי מ...כעת אני מבין ש...

  

 :6 מערך שיעור
 שיחת בנים

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.youtube.com/watch?v=LNIgO-H7MBo&ab_channel=YaelRapoport
https://www.youtube.com/watch?v=LNIgO-H7MBo&ab_channel=YaelRapoport
https://www.youtube.com/watch?v=LNIgO-H7MBo&ab_channel=YaelRapoport
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 בכיתה: נוסף לדיון כתבות וסרטונים מעניינים 

 .  Ynetכתבה מתוך אתר   "אני גבר ואני מודה: גם אני הטרדתי!" ➢

 טור דעה מתוך אתר "סלונה"   # מקומם אותי"metoo"למה הקמפיין  ➢

 של סיגל אבין שחושפת את הדינמיקה שמאחורי ההטרדות המיניות. "זה מטריד"סדרת הסרטונים  ➢

 "וידויה של מלצרית" הסרטון של לוסי איוב: ➢

   "מכתב לבן שטרם נולד"הסרטון של לוסי איוב:  ➢

 משה ומרים, לא תאנוס  -היהודים באים  ➢

 מין, מיניות ומגדר בגובה העיניים  – השיחהערוץ היוטיוב  ➢

  The Sexy Lieן הלדמן: הרצאת טד של קרוליי ➢

 : מקורות מידע שכדאי להכיר

 תמודדות עם אלימות ומצבי סיכוןלה  ינוך, הדרכה והכשרהח - עמותת אל הלב ➢

 המרכז הישראלי לחינוך מיני  – מידע אמין על מין ➢

 מניעת ניצול מיני – עמותת תודעה ➢

 ות ולנפגעי תקיפה מיניתאיגוד ומרכזי הסיוע לנפגע  ➢

 לנשים נפגעות אלימות עצמאות כלכלית - יתעמותת רוח נש ➢

 לקידום מיניות בריאה - דלת פתוחהעמותת  ➢

 הלובי למלחמה באלימות מינית ➢

 מאגר עדויות – אחת מתוך אחת ➢

 מתוך האתר האקדח על שולחן המטבח  – פמיניזם ונשק ➢

 קידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל - كلهن –כולן  ➢

  עושות תקשורת פמיניסטית – פוליטיקלי קוראת ➢

 תקצוב המאבק למיגור אלימות נגד נשיםאדוה על דו"ח מרכז  ➢

 אלימות כלפי נשים בצל מגיפת הקורונה דו"ח מרכז אדוה על  ➢

 של אתר מידות נשיםניתוח תחום מניעת אלימות נגד דו"ח  ➢

 

  בו אנו מפרסמותשנשלח בחינם, ומורה עם אג'נדה" "  שלנו עלוןה להרשם לקבלתותך אנו מזמינות א

   .דגוגיה הביקורתיתברוח הפ וחינוך הלקידום שוויון וצדק חברתי דרך  וסרטונים ותמערכי שיעור, השרא
 

http://www.kedma-edu.org.il/
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5032402,00.html
http://saloona.co.il/blog/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F-metoo-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99/
https://www.facebook.com/zematid/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=iJRBcOB2_5w
https://www.youtube.com/watch?v=9eTBzDBIISY
https://youtu.be/J7ohdYZMXoA
https://www.youtube.com/channel/UCziRTyx306Fb5VxTqi6L67A
https://www.youtube.com/watch?v=kMS4VJKekW8
https://www.elhalev.org/?fbclid=IwAR1EdFdNu6_4Ul5_sVGkhtdAWjonOIYkIn7_9HTafjOZSE0GTSG0HgTevAk
https://www.minamin.org/
https://www.todaango.org.il/
https://www.1202.org.il/
https://www.1202.org.il/
https://www.1202.org.il/
https://www.ruach-nashit.org.il/?fbclid=IwAR0Cnf7PdDbe_IFnqjXKPjgaZ-HMZ-qNI9HdeZ64v8xNYNW3J84XZjTSy5c
https://www.ruach-nashit.org.il/?fbclid=IwAR0Cnf7PdDbe_IFnqjXKPjgaZ-HMZ-qNI9HdeZ64v8xNYNW3J84XZjTSy5c
https://www.ruach-nashit.org.il/?fbclid=IwAR0Cnf7PdDbe_IFnqjXKPjgaZ-HMZ-qNI9HdeZ64v8xNYNW3J84XZjTSy5c
https://www.opendoor.org.il/
https://www.opendoor.org.il/
https://www.opendoor.org.il/
https://www.ssvag.com/
https://www.facebook.com/oneofone1/
https://gfkt.org/%d7%a4%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%a7/
https://www.togetherkulan.com/
https://www.togetherkulan.com/
https://politicallycorret.co.il/
https://adva.org/he/violence_against_women/
https://adva.org/he/coronavirus-violenceagainstwomen/
http://www.midot.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.midot.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.midot.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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