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אנשי חינוך יקרים ונשות חינוך יקרות,

ולא פשוטה. אני מברכת אתכם על  גיל ההתבגרות, היא החלטה חשובה  הבחירה לשוחח עם התלמידים אודות 

השיחות,  בתכנון  לכם  לסייע  מבקשת  ְוִלְגֹּדל'  'ִלְצֹמַח  החוברת  החשובה.  בעשייתכם  אתכם  ומחזקת  בחירתכם 

בהבניית השיעורים, בביסוס תשתית ידע בנושא ובהעמקת תחושת המסוגלות שלכם ללמד שיעורים אלו. 

אודות  וזמין  גלוי  אינסופי,  מידע  של  בעידן  שגדלים  תלמידים  עם  לשוחח  נכון  כיצד   – בשאלה  מתלבטים  כולנו 

נושאים כה פרטיים כגון מיניות, התפתחות והתבגרות? פרקי החוברת מדגישים שהאתגר המרכזי בשיח החינוכי 

אינו עצם הקניית הידע, אלא דווקא תיווכו לתלמידים באופן רגיש ותואם גיל. 

התוכנית "ִלְצֹמַח ְוִלְגֹּדל" מניחה כי באמצעות שיח ישיר ופתוח אודות גדילה, צמיחה והתפתחות, התלמידים יקבלו 

כלים להתבונן במבט מודע על המתרחש, לזהות בגופם ובנפשם ניצני צמיחה והתפתחות, לחלוק את רגשותיהם 

ואת מחשבותיהם ולשתף בשאלות שעולות אצלם. בנוסף התוכנית מציעה כלים לבחירה מותאמת ומדויקת של 

ידע מדעי והמטרה היא להעמיק את  כולל  המידע  החביון.  גיל  לשלהי  מתאימים  אשר  ומסרים  תכנים, מידע 

המודעות של התלמידים, מבלי ליצור אצלם הצפה רגשית. 

במסגרת התוכנית, אשר נלמדת בשיעורי 'כישורי חיים', התלמידים יעסקו בהתפתחות הגופנית, המינית והרגשית 

ובחיבור של אלו למצבי חיים שגרתיים ומורכבים, למשימות הגיל, למהלכי החיברות וליומיום הלימודי. במהלך 

השיעורים נסייע לתלמידים לערוך סדר בהצפה, למיין את המידע הקיים ברשותם ולהבחין בין מידע שתואם לגילם 

לבין מידע שאינו תואם גיל מבחינתם. נעניק לתלמידים כלים להפוך ל"צרכנים ביקורתיים" של מידע בכל הנוגע 

לפורנוגרפיה, לפרסומות ולפורומים שאינם מהימנים. כמו כן, נלמד אותם להבחין בין פרטי לבין ציבורי, בעיקר 

לאור הימצאותם ברשתות החברתיות. המהלך כולו ילווה בהבניה מקצועית של מרחב שיח מוגן. 

זכרו כי בכוחכם לעצב את תפיסתם של הילדים, ולסייע להם לפתח כישורי חיים התפתחותיים תואמי גיל.  

אני מודה למדריכות "היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער בשפ"י" ולאיריס מנדה בן יעקב, מנהלת 

היחידה, על פועלן המקצועי לקידום החינוך למיניות בריאה ומיטיבה. 

בהערכה ובברכת הצלחה,
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דבר מנהלת שפ"י

עינב לוק
מנהלת אגף בכיר 

שירות פסיכולוגי ייעוצי
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אנשי ונשות חינוך יקרים, 

מאז ומעולם "מיניות" היא נושא רגיש לשיחה, יהיה מי שיאמר אפילו "טאבו". בכל תקופה ובכל חברה יצקו דגשים, 

משמעויות והסברים לעולם המושגים מתחום המיניות ואכן, הרצון לחנך את תלמידינו למיניות בריאה ומיטיבה 

פוגש גם אותנו, אנשי החינוך, כשאנו מושפעים מעולם העמדות, התפיסות והערכים שעליהם התחנכנו ושמתוכם 

התפתחנו. 

רבים מכם, הקוראים הקדמה זו, ודאי זוכרים את אותן שנים שבהן כדי להשיג מידע בנושא מיניות היינו צריכים 

להתאמץ. לעיתים אף נאלצנו להתנהל בהיחבא ולהסתיר את הספר, את החוברת או את התמונה שמצאנו. תלמידי־

נו, לעומת זאת, גדלים בעידן הפוסט מודרני, שבו תהליך הגלובליזציה מפגיש אותם עם מידע זמין מכל העולם. 

היום המידע מגיע אליהם באוטוסטרדה של מידע מהיר ונגיש והוא כולל תרבויות שונות ובעלי עניין שונים ומשו־

נים. לעומת הטיפות הקטנות שבני דורנו נאלצו ללקט, תלמידינו מתמודדים עם שטפון מידע אשר יכולתם להכילו 

או לשלוט בו כמעט ואינה אפשרית. 

הכפר הגלובלי שבו אנו חיים הפך את המיניות למוחצנת ולנגישה לעיניי כל. כזו שאינה עושה הבחנה בין מגזרים 

ובין גילים, עד כדי כך שלעיתים היא מונגשת באופן אקראי ופתאומי היישר לפתחו של הילד המתבגר גם בלי שהת־

כוון לכך. חשיפה מוקדמת זו, גוררת אחריה תחושות ומחשבות על מיניות. בתוך שדה מוצף זה, בהיעדר תיווך של 

מבוגר העושה סדר, המאתגר בחשיבה ביקורתית והמכוון, המתבגר עשוי למצוא עצמו מבנה סכמות ורעיונות משלו 

על המיניות המונגשת לו. תבניות חשיבה אלו עשויות לבוא לידי ביטוי בהתנהגות מינית שאינה  מותאמת למתבגר 

ואשר יכולה לפגוע בו או בסביבתו. 

על השאלה, אם צריך לדבר עם תלמידים על מיניות, תשובתנו היא, בהחלט כן. תלמידינו עוסקים במיניות, חושבים 

עליה ומפתחים מודעות ועמדות כלפי אספקטים שונים שלה, בין אם המבוגרים שוחחו עימם על הנושא ובין אם 

זקוקים למבוגר משמעותי  הנושא מושתק. הילדים המתמודדים עם החוויה הפיזיולוגית של ראשית ההתבגרות 

שיסייע בידיהם להבין טוב יותר ולקבל את שמתרחש בגופם ובנפשם. הכוונה היא למבוגר שאליו הם יכולים לפנות 

כדי לארגן את המידע שאליו הם נחשפים וכמובן גם לשם קבלת עזרה והגנה. המבוגר הראשון והכתובת הטובה 

מכולם היא כמובן ההורה של הילד. יחד עם זאת, באמצעות שיח חינוכי בנושא מיניות בכיתה גם אנחנו, המורים, 

מעניקים לילד (ולעיתים אף להוריו) דוגמה לשיח מוגן ותואם גיל. שיח זה מאפשר לילד לבטא שאלות ותחושות, 

וממקם עבורו את "משימת ההתבגרות" כמשהו שאפשר לדבר עליו ושיש עם מי לדבר אודותיו. 
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 אם כן, כיצד מדברים עם ילדים על מיניות בגיל כה צעיר, כשסימני ההתבגרות רק הנצו וכשרבים מהם עדיין מצויים 

בשלב החביון? בגילים הרכים (של ראשית בית הספר היסודי) השיח המתבקש הוא שיח רך, ילדי והוא מכוון בעיקר 

לשאלות פשוטות או טבעיות הקשורות לסביבתו הטבעית של הילד. לעומת זאת, בטרום גיל ההתבגרות (גיל 11 

והמידע המיני מציף את המתבגר הצעיר מכל עבר, השיח  ומתחזקת  ואילך), כשהשפעת קבוצת השווים הולכת 

בנושא מיניות פוגש אותו במקום שבו הוא מחפש תשובה. מורה שמנהלת את השיעורים באופן הדרגתי, מותאם 

גיל, ממתן חרדות ומבוסס קשר אישי, מאפשרת לתלמידים להתבונן על עצמם ועל משימות הגיל שלהם במבט 

"מנרמל" ("זה טבעי, זה קורה לכולם"), בתחושת מוגנות ("מותר לחשוב, לשאול, להרגיש") ובדרך של קבלה עצמית 

("אני בסדר גמור – אני פשוט מתבגר"). לימים, שיעורים אלו יהיו תשתית לשיח אודות מיניות שננהל עם התלמידים 

המתבגרים בגיל התיכון, בשלהי ההתפתחות והצמיחה.

התוכנית "ִלְצֹמַח ְוִלְגֹּדל" היא תוכנית התפתחותית לחינוך מיני, העוסקת בהיבטים פיזיולוגיים, נפשיים וחברתיים 

בחיי ילדים ומתבגרים. מטרתה, בראש ובראשונה, לאפשר שיח על נושאים מורכבים, מביכים אך הכרחיים לתיווך 

עבור הילדים. בשיעורים מוזמנים התלמידים להכיר טוב יותר את עצמם ואת חבריהם, באמצעות שיח המבוסס על 

התייחסות אמפתית ועל כבוד הדדי. 

ומסייע  לתלמידים לראות במורה  'מורה-תלמיד'  נושאים מורכבים מחזק את הקשר  כי שיח כיתתי אודות  ידוע 

יכולים  לפנות לעזרה במקרה של התלבטות או פגיעה. לפיכך, מומלץ  דמות משמעותית ורלוונטית שאליה הם 

שאת הנושא תלמד דמות שהיא משמעותית עבור התלמידים.

בין מערכי התוכנית שזורים פעילויות, שיחות ושיעורים, אשר לימדתי במשך שנים ארוכות את תלמידיי בשיעורי 

כישורי חיים. כמו כן שזורים בה מערכים ותיקים שנמסרו מפה לאוזן ונולדו מעשייה ברוכה של יועצות, מדריכות 

ומפקחות חלוצות בתחום. אלה הניחו את היסודות לניהול שיח בטוח ומיטיב עם תלמידים אודות מיניות.  

חיים,  בכישורי  שמאמינים  חינוך  וכאנשי  כמגדלים  כמצמיחים,  לדרך  יוצאים  אתם  גם  יקרים,  חינוך  אנשי  וכעת 

בחינוך למיניות בריאה ובהעצמת חוסנם של תלמידינו. תנו לשיח המיטיב להדהד בליבכם, היו קשובים לעצמכם 

ולתלמידיכם ואני בטוחה שתראו ברכה בעמלכם.

שלכם בברכת הצלחה ובהערכה,

                                          איריס (מנדה) בן יעקב  

מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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שאלות אופייניות שעשויות להתעורר בנו, אנשי החינוך, בנוגע לתוכנית

מביך אותי לשוחח על הנושא עם התלמידים, מה אעשה?

תחושת אי הנוחות היא אך טבעית וחשוב להכיר בה. 
חשוב להדגיש כי השיח עם התלמידים בבית הספר היסודי ממעט לעסוק בנושאים הקשורים למין, כיאה לגילם 
הצעיר של התלמידים. השיח עוסק בסוגיות הקשורות בגופם, ברגשותיהם, במחשבותיהם על גדילה והתפתחות 

ובשאלות ובחוויות שהם פוגשים במהלך הגדילה.
התוכנית מעניקה לך הזדמנות לנהל שיחה רכה עם ילדים רכים על נושאים רכים. שיחה, שכאשר מנהלים אותה, 
זוכים בהזדמנות להעניק לילד או לילדה אפשרות להתחבר לעצמם ולגופם, להעמיק את המודעות שלהם ולהעניק 

להם ידע אודות תהליך הגדילה.
למענך ולמען תלמידיך, אנו ממליצים לשתף את היועצת או עמיתה קרובה בתחושת המבוכה הטבעית. רצוי לעבד 
את התחושה לפני השיעורים ואחריהם, וכן לחשוב מה את/ה צריכים לעשות כדי להכיל אותה, להתגבר עליה או 

פשוט לקבל אותה.

האם זה לא מוקדם מדי?

שלבי ההתפתחות והצמיחה יתרחשו בין אם נדבר עליהם ובין אם לאו. נקודת המוצא של התוכנית היא ההכרה 
במהלך הטבעי של שלבים אלה. הבחירה לעסוק בהתפתחות ובצמיחה לאורך כל שלבי החיים מעבירה מסר של 

טבעיות ושל פשטות ומסירה כל מעטה של חשאיות ושל הסתרה. 
עוד בטרם הופעת השינויים  והיכולת לדבר עליה  ובריא. ההכרה בגדילה,  והצומח הוא טבעי  גוף הילדים הגדל 

הגופניים עשויה להכין אותם לקראת השינויים וההתפתחות הצפויים. 

האם זה מתפקידנו כמורים לשוחח עם הילדים על גדילה, על התפתחות ועל מיניות?

הגדרת הקשר "מורה תלמיד" משתנה מאדם לאדם. מורות רבות בודקות את עצמן בעניין זה ושואלות את עצמן: 
מה תפקידי כמורה? מה מקומי בעולמם הרגשי של תלמידיי? מה תפקידי בנוגע למשימות חייהם שאינן קשורות רק 

ללמידה, משימות חיברות, התפתחות, גדילה?
התשובה שהמורה נותנת לעצמה יכולה להשתנות מתלמיד לתלמיד, משנה לשנה, אך בבסיסה אמת אחת, ברורה 

– למורה יש תפקיד חינוכי ורגשי בחיי תלמידיו, לצד התפקיד ההוראתי. 

מומלץ לכל מורה לקחת זמן להתבוננות ולמחשבה ולחפש בתוכה את אותם היבטים בחיי התלמידים שהיא חשה 
להיות  יכול  זה  תלמידיה.  של  עולמם  את  ולהעשיר  בהם  להתעניין  אליהם,  להתייחס  חובתה  גם  ואולי  שזכותה 
נושאים מעולם כישורי החיים, מעולם הערכים או עולם הרגש והחוויה. כל מורה, בדרכה, מוצאת את המינון הנכון 
ואת הדרך הנכונה לשוחח עם תלמידיה על גדילה, על התפתחות ועל מיניות. לא תמיד קל למצוא את הדרך הייחו־

דית לדבר על כך  עם התלמידים, אך חשוב לא לוותר על השיחות עימם – השיחות הן בגדר זכות וגם חובה. 
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ולא  לגוף  לגוף, להיות קשובים  גופם, להיות מחוברים  לגיטימציה להכיר את  התוכנית שואפת לתת לתלמידים 
לאבד את אינטואיציות הילדות בשל הימנעות או חשש מביטוי כלשהו. 

השיחות עם התלמידים אינן מעניקות לגיטימציה לעיסוק בנושאים מעולם המבוגרים, כמו מין ויחסי מין. להיפך, 
ילווה בהבניה מאוד ברורה מסוג "מתאים או לא  זה  ויחס מכבד, אך  יקבלו מענה  נושאים אלו,  תלמידים שיעלו 

מתאים" לגילכם. 
העלאת הנושאים, בדיקתם וסגירתם בטווח תגובות מותאם גיל משמש אלמנט מרגיע, שיוצר סדר וממתן. הטווח 
המוגדר דווקא מרחיק את פנטזיית ה"הגענו לגיל" ומשאיר לילדי בית הספר היסודי מרווח התפתחות ילדי, תמים 

ובעל גבולות הגנה.

האם העיסוק בתכנים לא מעביר מסרים של לגיטימציה טרם עת?

מה יקרה אם התלמידים ישאלו אותי שאלות אישיות?

מה יקרה אם ישאלו אותי שאלות קשות ולא אדע את התשובה?

תחייכי?  עליה.  לענות  תדעי  שלא  שאלה  אותך  ישאלו  ספורט  או  מדעים  חשבון,  כשבשיעור  שיקרה  מה  בדיוק 
תתחמקי? תבטיחי לבדוק ולחזור עם התשובה? כל תגובה היא הגיונית ושיעור ב"לא לדעת משהו" הוא לפעמים 

השיעור הכי נדיב שאתן יכולות ללמד את תלמידיכן.

"נראה לי שזה מתפקידם של "אנשי מקצוע", למה דווקא אני?

אז בואי נראה, למה דווקא את? כי את המומחית הכי גדולה לשמות ולנשמות שיושבות בכיתה. כי עלייך הם הכי 
סומכים שהרי את משקיעה בהם ממרצך ומטוב ליבך יום יום, שעה שעה. כי אותך הם אוהבים והם יודעים כמה את 
אוהבת אותם. כי את יודעת איך הם לומדים ומה עוזר להם להבין. כי את המחנכת שלהם, וכי עבורם זרים שמומחים 
לתחום הם יותר זרים מאשר מומחים. ויותר מכל, כי את אשת המקצוע הכי ראויה והכי טובה בעיניהם, בעינינו 

והלוואי שגם בעיניך. 

מה קורה במצב שבו הורים מתנגדים לתכנים של התוכנית?

הורים שמתנגדים נשמעים כאילו יש בסוף דבריהם סימן קריאה, אך למעשה מסתתר שם סימן שאלה גדול. התנג־
דות ההורים היא פעמים רבות הזמנה לחשיבה אודות הקשר עם הילדים, חשיבה על נושאים כמו פתיחות ודיאלוג, 
צניעות ודרך ארץ, ערכים וגבולות. קולם של ההורים משמעותי עד מאוד וחשוב לזמן עימם דיון בנושא. מדובר 
בסדנה בהשתתפות ההורים שבה הם יוכלו להתבונן על העמדה שלהם כלפי הנושא ולבדוק אותה. מומלץ לשתף 
את ההורים בתוכנית מראשיתה, להעניק להם מידע אודות התכנים  ואודות המסרים  של התוכנית  ולהזמין אותם 

כפלישה  להיחוות  עלולות  אשר  מתריסות  אף  ולעיתים  מביכות  שאלות  לשאול  עלולים  תלמידים  קורה.  זה  כן, 
לפרטיות.

שאלות מביכות נובעות ממבוכה והן מביעות רצון להצחיק ולהתסיס או להבין ולהתחבר. 
כך או כך, התגובה שלך לשאלות צריכה להיות אותנטית לתחושות שלך:

       אם את חווה חציית גבול או פגיעה, עצרי את השואל, העבירי לו מסר של כבוד, התעניינות וסקרנות, אך הסבירי       
לו שעליו לכבד את הפרטיות שלך, כמו שבכיתה עלנו לכבד את הפרטיות של כולם.

     אם את חווה מעין פרובוקציה משעשעת, עצרי את השואל, הגיבי לדבריו בחיוך אך הציבי מסר ברור של אי 
חציית גבול הפרטיות. התגובה שלך תלמד אותו שיעור בכבוד לזולת.

       אם את חווה סקרנות, רצון לדעת וחיבור לתוכן את מוזמנת לענות, אך במידה ובהקפדה ברורה ובלתי מתפשרת 
על פרטיותך ועל צניעותך. עם כל הכבוד לקשר החינוכי, אנחנו חייבים לכבד את גבולותיו לשם ההגנה על עצמנו 

ועל התלמידים.
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לחשיבה,  הצורך  בעת  אליכם  לחזור  מוזמנים  שהם  בפניהם  לציין  כדאי  בכיתה.  הנלמד  על  ילדיהם  עם  לשוחח 
שאלות או התייעצות. מניסיוננו, כאשר הילדים מספרים להוריהם על הנלמד בכיתה, נוצרת הזדמנות לשיח פתוח 
יחד על שיח קשוב ומתעניין בנושא.  והילד מתאמנים  גדילה, התפתחות והתבגרות. ההורים  "הורה-ילד" אודות 

שיח, שלאורך זמן מדגים לילד שיש לו עם מי לדבר בבית גם על נושאים רגישים או מביכים.

מה עושים עם מנהל שמתנגד?

מנהל בית הספר נדרש מעצם תפקידו להכיר את התוכנית "כישורי חיים"  (רציונל, תכנים, סילבוס, כלים). בכל 
אופן, כדאי ליועצת בית הספר, מלכתחילה, להפוך את המנהל למעורב ולשותף בתוכנית. ההיכרות עם התוכנית 
וחוסן.  ההתפתחותית תשמש בסיס לדיון אודות חשיבות העבודה על פיתוח כישורי חיים, אינטליגנציה רגשית 
היכרות זו צפויה לסייע בידי המנהל לקבל את התמונה ההתפתחותית הרחבה של תפיסת כישורי חיים. על בסיס 
זה חשוב לנהל עמו גם שיחה אודות התוכנית "לצמוח ולגדול" ואודות תכניה. הכוונה לשיחה עניינית שבה אפשר 
לתלמידים  הספר,  לבית  התאמתה  בדיקת  לשם  בתוכנית  מסוימים  פרטים  כלפי  שאלה  סימני  להציב  יהיה  גם 

ולצוות. התאמות כגון אלו הן חשובות ומבטיחות מידה של אוטונומיה ואותנטיות בהנחייתה בכיתות.

מה עושים עם תלמיד שמשתף בשיעור בתכנים אישיים?

שיעורי התוכנית מזמינים את התלמידים להתבונן על גופם ועל עצמם ולחשוב על השינויים ההתפתחותיים שהם 
חווים. עלינו להיות ערניות למצבים שבהם תלמידים ייפתחו ויספרו משהו אישי וחושפני מדי העלול לפגוע בהם. 
אם נזהה שהתלמיד משתף בפרט אינטימי, נעצור אותו בעדינות רבה, נאמר לו שמה שהוא מבקש לומר חשוב עד 
מאוד ולכן אנחנו נקשיב לו בפרטיות, בארבע עיניים. בהמשך לכך נדאג למצוא בהקדם זמן ומקום לשיחה ולתמי־

כה הנדרשת לאותו תלמיד.

מה יקרה אם השיח האינטימי יפגע בסמכות שלי כמורה או כיועצת?

יחסי קרבה ואכפתיות נמצאו כמשפיעים לטובה על האקלים בכיתה ועל סמכותה של המורה. ההתעניינות בתלמי־
דים, ההיכרות המעמיקה עימם והשיחה על נושאים הקרובים לליבם, משפיעים לטובה על הקשר שלנו כמורים עם 
ומעורר בתלמיד  ואינטימיות  יוצר כבוד  ומתעניין  וכמובן על הכבוד שהם רוחשים אלינו. שיח אישי  התלמידים 
על  שומרים  הקשר,  גבולות  על  מקפידים  שהמורים  בתנאי  כמובן,  מתקיים,  זה  כל  מוריו.  כלפי  וכבוד  מחויבות 

פרטיותם ועל פרטיות התלמידים ואינם משתפים בתכנים אישיים בלתי מותאמים.
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המלצות טרום תוכנית –

1. מומלץ לעדכן את ההורים בדבר התוכנית כדי שהם יוכלו להביע התעניינות וללוות את ילדיהם בלמידה. 
    לעזרתכם הצעה למכתב להורים (נספח 10)

    מצ"ב לינק לסרטון המיועד להורים: הורים למתבגרים - המדריך המקוצר

2. חשוב עד מאוד להעניק לצוות חוויה של חיבור לתוכנית ולמטרותיה. החיבור חשוב לצורך רתימתם 
    להוראת התוכנית וכדי ליצור שפה מקצועית משותפת. לשימושכם, הצעה לסדנא  עבור הצוות החינוכי 

    (נספח 11)

3. אפשר לגייס אנשי מקצוע נוספים ולשלב אותם בשיעורי התוכנית, לדוגמה מורה למדעים או רופא ילדים.
 

4. מומלץ לשלב בתוכנית את סדנת "בקשר אלייך"

5. אפשר להעניק לתכני התוכנית נראות בכיתה (עמדה, פלקט וכיו"ב) .

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=J-6TYbvABgY&feature=youtu.be
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עקרונות העבודה בשיעורים "חינוך למיניות בריאה"

א. איך נכון לתכנן את השיעורים?

פחד,  בהלה,  מבוכה,  כגון  רגשות  מנעד  מציף  מיניות  ואודות  ההתבגרות  גיל  אודות  השיח  הדרגתית:  תוכנית   .1
יש  וכיתתית.  ועוד. לפיכך, מומלץ להגיש את הנושא באופן הדרגתי, כדי לבסס תחושת מוגנות אישית  סקרנות 

חשיבות רבה למעבר  מנושאים שהם "קלים" יותר עבור התלמידים ועד לנושאים שהם רגישים ומביכים יותר.  
חשוב להקפיד על השלבים הבאים:

       גיוס התלמידים והעלאת המוטיבציה שלהם לעסוק בנושא
       הכנת התלמידים לקראת התוכנית

       יצירת אווירה מוגנת – בניית חוזה
       העברת הנושאים המומלצים ברצף (על פי המתואר להלן)

כישורי  (שיעור  יש ערך לתוכנית רציפה עם סטינג קבוע. הדבר מצריך שעה קבועה במערכת השעות  2. סטינג: 
שיעור),  להעברת  מתאים  אינו  לדוגמה,  ספורט  (אולם  חיצוניים  גבולות  על  שמירה  בו  שיש  קבוע  מיקום  חיים), 
נוכחים  יש לדאוג להיות  בגורם חוץ  נעזרים  (מנחה קבועה שתלווה את כל השיעורים). אם  ומשתתפים קבועים 

במקום עם התלמידים ועם המנחה האורח.
 

רגישים.  לנושאים  בנוגע  יחד עם התלמידים, מבנים כללים לקיום שיח כיתתי  וכמסר: המורה,  מוגנות בפועל   .3
הכללים משמשים בסיס לשיח מוגן, אך בה בעת הם גם מסייעים בצמצום פגיעות מיניות אפשריות. בעצם העובדה 
שמתקיים דיבור מפורש על התנהגות נאותה ושאינה נאותה ועל שמירת המרחב הפרטי מכל הבחינות (מילולית 

ופיזית), אנו מדגימים הלכה למעשה שמירה על גבולות בהקשר של עיסוק במיניות.

4. סיוע בארגון המידע ובתיווכו: ילדים ובני נוער נחשפים כיום להצפת מידע היוצרת חשיפה מוקדמת של ילדים 
מידע  מקורות  אחר  חיפוש  של  פעולות  לבצע  צריכים  היו  הילדים  בעבר  אם  מוקדמת").  ("סקסואליזציה  רכים 
אקטיבי  באופן  עבר  מכל  מגיח  במיניות  הקשור  הידע  עולם  שהיום  הרי  המבוגרים,  לעולם  שייכים  היו  שברובם 
ופסיבי. לפיכך, במציאות הנוכחית יש חשיבות רבה לסייע בידי התלמידים המוצפים במידע "לעשות סדר" ברמת 
המידע הנגיש להם ולהתייחס אליו. למשל, אמירה כגון "זה לא לגילכם" היא אמירה לגיטימית וחשובה, ויש בה מן 

ההרגעה.

5. רלוונטיות: למרות שהמורה מגיעה לשיעור עם מערך סדור, הרי שבעת הצורך מומלץ להתגמש ולהתאים את 
מהלך השיעור לחיי התלמידים ולאוכלוסיית היעד. חשוב עד מאוד לשמוע את עולם התוכן שהילדים מגיעים עימו 
לכיתה ולתת לו מקום בשיעור. כדאי לעבוד עם החוויות שלהם ולהתייחס למציאות שאליה הם חשופים ושאותה 
הם מביאים לכיתה. אם עולה מדברי התלמידים שהם נחשפו לתכנים המציגים מיניות לא מותאמת, יש להתייחס 
לכך. צריך להציב את גבולות הגיל כהגנה, להסביר על אי המהימנות של אותם מקורות ובעיקר לתווך עבורם את 
המציאות המציפה שאליה הם נחשפו. במקרים שבהם התלמידים מתארים חשיפה מורכבת, אפשר תמיד להיוועץ 

עם יועצת בית הספר או עם מומחים בתחום מהיחידה למיניות ולמניעת פגיעות מיניות. 
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6. מצבי חיים: חשוב לשים לב כיצד התכנים של השיעורים מתכתבים עם שאר משימות החיים של הילדים. מומלץ 
לתת לילדים כלים כך שהם יוכלו לגייס את המודעות האישית שהם מחדדים כמו גם את התובנות שהם רוכשים 
אודות עצמם, לטובת מצבי חיים מורכבים שעימם הם עשויים להתמודד. למשל - לחץ חברתי, בריונות, פיתויים, 

אירועי רשת, למידה, קבלת החלטות ועוד.  

7. העברת מסרים: חשוב מאוד שאנו כמבוגרים נביע את עמדתנו, גם אם היא תשמע שמרנית, כדי שלמתבגר תהיה 
מומלץ  ככלל,  ואחרות.  כאלה  חיים  מצבי  או  בדילמות  כשייתקל  בהמשך  "להתווכח"  יוכל  הוא  שעימה  עמדה 

להתייחס לעמדות ולמידע שעולים בכיתה ולעבד אותם יחד לצד העברת מידע ומסרים מצד המורה.

8. גיוס שותפים: במהלך התוכנית חשוב שלא להישאר לבד ולרתום למשימה שותפים נוספים בתפקידים שונים. 
כמו כן חשוב להתייחס לשותפים במעגל חייו של התלמיד: הורים, מחנכת, מורה למדעים, ספורט ועוד.

9. אבחנה מגדרית: בכיתות מעורבות יש חשיבות רבה לשיח המשותף מגדרית, כדי  להדגים סובלנות, כדי להעביר 
אנו  המגדריות.  הסטראוטיפיות  התפיסות  שבין  הפער  את  לצמצם  וכדי  בריאה  לסקרנות  לגיטימציה  של  מסר 
האזנה  באמצעות  וכן  המינים,  שני  בין  ופתוח  בריא  דיאלוג  באמצעות  המגדריות  הסכמות  להרחבת  שואפים 
לעמדות השונות וחשיפה להטרוגניות הכיתתית, למעט נושאים ספציפיים שבהם, אם אפשר, כדאי להפריד בין 
בנים לבין בנות (למשל שיחה ייחודית על התפתחות גופנית). בנוסף, כדאי להקדיש לפחות שיעור אחד או שניים 
לשיח מגדרי, פעם עם הבנים ופעם עם הבנות, ובשיעור זה לאפשר לתלמידים להעלות שאלות, נושאים ומושגים 

שמעניינים אותם.

10. מומלץ להעביר את התוכנית במלואה, אבל יחד עם זאת אם בשנתון מסוים אתן נאלצות לבחור רק חלק 
מהתכנים, הרי שהשיעורים המוגדרים כחובה הם שיעורים: 

       שיעור מס' 1 (פתיחה- תיאום ציפיות)
       שיעור מס' 2 (חוזה כיתתי)

       שיעור מס' 3 (מקורות מידע)
       שיעור מס' 4 (נעים להכיר, אני)

       שיעור מס' 6 (הבנים והבנות)
       שיעור מס' 8 (שינויים רגשיים וחברתיים)

       שיעור מס' 9 (סטריאוטיפים מיניים)
       שיעור מס' 12 (לחץ חברתי)
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עקרונות העבודה בשיעורים "חינוך למיניות בריאה" - המשך

ב. קווים מנחים לניהול השיח הכיתתי:

חשוב שהשיעורים יועברו בגישה שמתייחסת לנושא באופן חיובי ולא בגישה ש"מזהירה" את תלמידים מפני 
המיניות.

 
יש לקחת בחשבון כי פעמים רבות, תלמיד עשוי לחוש רגשות מנוגדים לגבי אותו נושא, למשל התרגשות וסלידה, 

סקרנות ומבוכה. אנו נשתדל לאפשר לו להכיל את  הרגשות המעורבים, בו זמנית.

חשוב שהשיח יהיה שיח פתוח, אך יחד עם זאת יש להקפיד לבצע סגירה של השיח באמצעות מסרים חינוכיים 
או אמירות שחשוב להעביר לתלמידים.

השיח על מיניות עשוי לעורר הצפה. יש לשים לב לסימנים התנהגותיים או לתגובות חריגות כגון בהלה, פחד, 
בוטות ועוד. במקרים כאלו חשוב לקחת את התלמיד או התלמידה לשיחת התעניינות בארבע עיניים ולשדר לו 
או לה את מה שזיהיתם בהתנהגות שלהם. לדוגמה: "היום בשיעור הבחנתי שהנושא שדיברנו עליו עורר בך 

חוסר שקט. אתה רוצה לספר לי או לשתף אותי?"
  

לכך  אי  לתלמידיו.  המורה  בין  הקשר  את  לחזק  עשויים  ורגישים  רלוונטיים  בנושאים  עוסקים  אשר  שיעורים 
חשוב לאפשר לתלמידים לשתף, להקשיב להם ולתת זמן לשאילת שאלות. חשוב גם לאפשר לתלמידים לשתף 
התלבטויות,  פיתויים,  (לחצים,  מבחינתם  לנושא  שמתקשרים  מורכבים  חיים  ובמצבי  נוספים  חיים  בתחומי 

ציפיות, פגיעות ועוד). 

חשוב לאפשר לכל תלמיד את המרחב הנכון לו לדבר ולשתף. יש לכבד גם תלמידים שבוחרים שלא לשתף 
ולאפשר להם את המרחב הזה. יש להימנע מלהאיץ או מלדרבן. עבור אותם תלמידים כדאי גם ליצור הזדמנויות 

לשיח בזוגות או בקבוצות קטנות ואינטימיות יותר. 

כדאי להביא תכנים ודוגמאות הרלוונטיים לחיי התלמידים. אם הם מביאים דוגמאות מעולמות תוכן בוגרים 
מכבדים  שאתם  המסר  את  להם  להעביר  רצוי  כזה  יותר, מומלץ להישאר בעולמות התוכן שלהם. במצב 

ומתעניינים במה שהם הביאו, אך בה בעת להדגיש את המסר של גבולות הגיל. 

יש לעודד את התלמידים להביע את עמדותיהם ולהאזין להם. בהמשך, כדאי לאתגר אותם עם שאלות הרחבה 
ורק אחר כך להעביר את המסר החינוכי שלנו. לדוגמה: כשתלמיד אומר "כיף לגדול" ננסה לפרק את המושג כיף 

ונשאל "למה אתה מתכוון?" נעזור לו להבהיר לעצמו ולכיתה למה הוא התכוון.

חשוב לא לעשות שימוש באמירות שיפוטיות השוללות אדם בשל בחירתו ההתנהגותית. כשתלמיד מביע דעה 
את  לציין  אלא  עליו,  לכעוס  שלא  ובוודאי  אותו  לתקן  לא  רצוי  מוטעית,  אפילו  ואולי  סובלנית  לא  קיצונית, 

העמדה שלו בפני הכיתה ולשאול "האם יש מישהו שחושב אחרת?"
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כדאי לזכור שיותר קל לתלמידים לדבר על התנהגויות מאשר לשתף בפגיעות שחוו. לפיכך יש להאזין באוזן 
רגישה לתיאורים ולהשתדל להיות רגישים גם למה שלא נאמר בקול.

כללי  את  שמזכיר  קבוע  משפט  ולתלמידים  לעצמה  מנסחת  המורה  שבה  קבועה  פתיחה  על  להקפיד  מומלץ 
השיח המוגן. 

יש להימנע מעיסוק מורחב בתכנים שאינם תואמי גיל. אם תכנים אלו יעלו, יש לתת להם מקום והסבר קצר, 
כבוד  ויסות,  הוא  לתלמידים  המסר  הזה  באופן  יותר.  מבוגרים  בגילים  ידוברו  ושהם  חשובים  שהם  להסביר 

לגבולות והרגעה פנימית.

בהם.  לפגוע  שעלול  מדי  וחושפני  אישי  משהו  ויספרו  ייפתחו  תלמידים  שבהם  למצבים  ערניים  להיות  חשוב 
כשנזהה שהתלמיד משתף בפרט אינטימי, נעצור אותו בעדינות ונאמר לו שמה שהוא מבקש לומר חשוב ולכן 
אנחנו נקשיב לו בפרטיות, בארבע עיניים. כמובן, כמו כן, נמצא בהקדם זמן ומקום לשיחה ולתמיכה הנדרשת 

באותו תלמיד.

בנושאים מסוימים, כגון התפתחות מינית, נושא שבו יש הרחבה שעשויה להביך את התלמידים מעצם השהייה 
ובנות בכיתה מעורבת, אפשר לעשות הפרדה כדי  לאפשר לכל קבוצה מגדרית לשוחח על הנושא  של בנים 

באופן פתוח.
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- מפגש 1 ְוִלְגֹּדלִלְצֹמַח

בירור עמדות התלמידים בנוגע לשיעורים בנושא התבגרות ומיניות

היכרות עם התלמידים ועם עולם התוכן שלהם

עיבוד חוויית הלמידה אודות "עצמי בתהליכי שינוי"

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
תלמידי כיתות ה-ו בוודאי ישאלו את עצמם ואותנו למה צריך לדבר על התבגרות ועל התפתחות. העמדות בכיתה 
ינועו לרוב בין קולות המתנגדים לעצם הרעיון של שיח בנושא לבין קולות המבטאים עמדה מעוניינת וסקרנית ועד 

לקולות מחויכים שיטענו "המורה, אנחנו כבר יודעים הכול, קראנו, ראינו, שמענו". 
כל הקולות המובעים מייצגים קולות פנימיים של התחושות שהתלמידים חווים כלפי התכנים האלו, אך לא רק הם. 
מסיבה זו חשוב שגם אנחנו נעצור לרגע בטרם ניגש ללמד את שיעורי התוכנית, ונברר עם עצמנו, כאנשי חינוך, מה 

המשמעות של התוכנית בעינינו ומדוע, לדעתנו, חשוב לדבר עם התלמידים על הנושאים האלו?
כתהליך מקביל, בשיעור הראשון, נעניק מקום והד למגוון הקולות והשאלות של התלמידים שבודקים יחד "למה 

חשוב לדבר על נושאים מעולם ההתפתחות, ההתבגרות והמיניות?"

כאמור, אנו שואפים לנהל את השיעורים באופן שמאפשר הבעה אך אינו יוצר הצפה רגשית שאינה תואמת גיל 
ושאף עשויה לעורר חרדה או תחושה פנימית של בלבול גבולות. לפיכך, המטרה של השיעור הראשון היא לבסס 

הבניה של מטרות השיחות ושל גבולות השיחות.
בשיעור ננסה לשוחח עם התלמידים על הפן המביך שבשיח. מבוכה ורגישות פוגשים כל אחד מאיתנו במקומות 
שונים. גם המורה נבוכה. נסביר לתלמידים שכדי להיות מסוגלים להכיל את המבוכה, להתגבר עליה ולנהל שיח 

מוגן בכיתה, נייצר לנו יחד כללים ונעמוד בהם. 

התלמידים  את  נעודד  השונים.  ההתבגרות  תכני  בין  ולחבר  השיח  יריעת  את  להרחיב  נשאף  השיעורים  במהלך 
לחבר בין המודעות העצמית המתפתחת לבין החוסן וכישורי החיים הנדרשים מהם במצבי חיים מאתגרים, כגון 

מצבי לחץ, פיתוי, פגיעה, קבלת החלטות, אתגר ועוד.

המורה תשאל את התלמידים –
מי יכול אולי להיזכר ברגע שבו הוא הבין, בתור ילד קטן או בוגר יותר, משהו חדש על עצמו?

מהלך המפגש

שיחת פתיחה

מה היה הדבר שהבנתם או שגיליתם על עצמכם?
איך הבנתם זאת? מה או מי "גילה" לכם?

איך הרגשתם כשהבנתם זאת?
איך אתם מרגישים כשאתם לומדים דברים חדשים בחשבון, שפה או מדעים?

מה הקשר בין גדילה והתפתחות לבין להבין דברים חדשים על עצמנו?
מה העמדה שלכם כלפי לגדול ולהכיר את עצמי בהיבטים נוספים? 

באיזה אופן ההבנה שלנו על עצמנו עשויה לעזור לנו כשאנו מתמודדים עם לחצים או עם קושי?
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המורה תשרטט על הלוח קו ארוך (אם יושבים במעגל, ניתן לשרטט אותו על הרצפה). בקצה אחד של הקו היא 
תכתוב מילה שמייצגת רגש כלפי השיעורים בנושא התבגרות והתפתחות. התלמידים יוזמנו להציע מילים על 

הרצף, עד לצד הנגדי או לחילופין, ניתן להיעזר בכרטיסיות הרגשות המופיעות  בנספח 1. למשל:
      מבוכה (בושה, גורם לי להסמיק, זה פרטי, מוזר, אנחנו כבר גדולים, כמו כל שיעור)

      סקרנות
      כעס

      שעמום
      הנאה

      פחד
      חוסר הבנה

(כרטיסיות רגשות - נספח 1 )

על הלוח יתקבלו מספר רצפים של עמדות (כדאי לנסות ליצור כשלושה רצפים). המורה תזמין את התלמידים 
להגיב ובסופו של שיח תעביר מסר שכולל את התובנות הבאות:

      לגיטימציה והבנה שמדובר בנושא שעלול להציף רגשות משתנים
      הבנה של עמדות מתחלפות (כלפי נושא מסוים או תוכנית מסוימת)

      הבנה שמדובר בנושאים אישיים ופרטיים במיוחד
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המורה תסביר לתלמידים שבשיעורי כישורי חיים הקרובים נלמד יחד על גיל ההתבגרות, על התפתחות ועל מיניות.

מי שמע את הביטוי "גיל ההתבגרות"?

מה אתם יודעים עליו?

האם לדעתכם צריך, או אולי לא צריך, ללמוד שיעורים שעוסקים בנושא גיל ההתבגרות, התפתחות ומיניות 

בבית הספר ומדוע?

המורה תאסוף את התשובות ותציג את מנעד הקולות בכיתה. היא תסביר שההחלטה ללמד אודות גיל ההתבג־

רות היא כדי שהתלמידים יוכלו לחשוב יחד על הגיל שאליו הם נכנסים. באופן הזה הם יוכלו להבין מה קורה 

בגופם ומה קורה להם מבחינה רגשית וחברתית. כמו כן הם ילמדו גם להכיר את זכויותיהם. 

המורה תציין בפני התלמידים שבשל היותם בוגרים יותר יש נושאים שהיום הם בשלים יותר להבינם, לעומת גיל 

הילדות המוקדמת. 

המורה תסביר לתלמידים ששיעורים אלו עשויים לסייע להם בעתיד לבחור נכון, להיות קשובים לעצמם ולזולת 

ולהימנע מהתנהגויות שעלולות לפגוע בהם או בזולת. המורה תציין כי התוכנית מותאמת לגיל שלהם, וכי אם 

אותם  נלמד  לא  אך  גיל,  תואמי  אינם  הם  מדוע  נבהיר  בקצרה,  אליהם  נתייחס  גיל,  תואמי  שאינם  תכנים  יעלו 

לעומק. 

"מפה לשם"

פעילות – 

גועל
מעניין
מצחיק

נחמד

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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בשיעורים נעסוק בנושאים רבים:
      נזהה מקורות מידע שהם מהימנים ומקורות שהם אינם הימנים העוסקים בהתבגרות, התפתחות ומיניות. 

      נעמיק את ההיכרות עם חברינו לכיתה ונתאמן בהצגת העצמי שלנו.
      נלמד יחד על השינויים הגופניים שמתחוללים בגיל ההתבגרות.

      נבחין בין ההתפתחות של הבנים לבין ההתפתחות של הבנות. 
      נלמד על הגוף, על מערכת איברי המין והרבייה. 

      נדבר ונחלוק נושאים שקשורים לרגשות שלנו ולרגישות שלנו בגיל ההתבגרות. 
      נדבר על נושאים חברתיים ועל לחצים. 

      נדבר על מצבי חיים מורכבים שקשורים ללחץ חברתי, ללמידה, לבחירה, לפגיעות ברשת ובכלל, לפיתויים ועוד.

הצגת התוכנית על ידי המורה

ניתן להיעזר בחומרי העזר:  מצ"ב לינק לסרטון פתיחה למערכי מיניות: חינוך למיניות - תוכנית לכישורי חיים.

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

שאלת "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם 
למדו היום בשיעור. 

המורה תבקש מהתלמידים לתת להוריהם את המכתב הנלווה לתוכנית, ותעודד אותם לשוחח עימם, עם אח גדול 
או עם סבא או סבתא על השיעור שהיה ועל החוויה שהם עברו מבחינתם.

יישום

לסיכום

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=UiUmZJVMgK4&feature=youtu.be


ניסוח חוזה כיתתי לשיח בנושאים רגישים ומורכבים1  (שיעור חובה)
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העלאת המודעות לחשיבות השיתוף והשיח בכיתה.

מיפוי של הכיתה ושל הצרכים הכיתתיים.

הדרכה של התלמידים להבחין בין נושאים פרטיים לבין נושאים שאפשר ושכדאי לשקול לשתף במעגלים 

רחבים יותר. 

יצירת חוזה לשיח מוגן בכיתה.

ביסוס תחושת מוגנות וקירבה בין חברי הכיתה בשיעורי כישורי חיים ובכלל.

מטרות

מהלך המפגש

שיחת פתיחה

המורה תזמין כמה תלמידים להזכיר את נושא השיעור הקודם ותוסיף לדבריהם.

"מעגל האינטימיות, למי תספר, את מי תשתף?"

פעילות פתיחה

סיכון. לעיתים אנחנו מקבלים בשורות משמחות  או מצבי  אנו מתמודדים לא אחת עם מצבי לחץ  היומיום  בחיי 
ולעיתים בשורות מדאיגות. לא פעם אנו מתלבטים את מי לשתף? למי לספר? היום נחשוב על זה יחד. המורה תציג 
סכמה של מעגלי נמענים, החל באני "שומר" את הדברים לעצמי, מספר להורים או למורה. כל ילד יקבל או ייצור 

לעצמו עותק של הסכמה.

1. בכיתות שבהן קיים זה מכבר חוזה מוגדר לשיח מוגן בשיעורי כישורי חיים, יש להתחבר אליו ולחדד את ייחודיות השיח המוגן בנושאי 

לשיעור  האינטימיות"  "מעגל  הפעילות  את  ולצרף  המוגן  השיח  של  החלק  על  לוותר  אפשר  כן,  כמו  הנושא.  מורכבות  לאור  מיניות, 

הראשון. 

מכרים ברשתות החברתיות

חברים ברשתות החברתיות

מורה / יועצת / מדריך

שומר לעצמי

הורים ומשפחה

חברים הכי טובים

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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שומר לעצמי

הורים ומשפחה

החברים הכי טובים

מורה/יועצת/מדריך

חברים ברשתות החברתיות

מכרים ברשתות החברתיות

מעגל האינטימיות להדפסה - נספח 2

מכרים ברשתות החברתיות

חברים ברשתות החברתיות

מורה / יועצת / מדריך

שומר 
לעצמי

הורים ומשפחה

חברים הכי טובים

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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              המורה תתאר בכל פעם נושא או אירוע כלשהו, והתלמידים יוזמנו לסמן את מספר האירוע על גבי המעגלים 
על פי בחירתם לשתף במידע המתואר.

להלן רשימת האירועים:
01. הציעו לי חברות

02. אני מאוהב/ת 
03. קניתי נעליים 

04. אבא שלי פוטר 
05. נכשלתי במבחן 

06. האחים שלי רבו ביניהם 
07. הצלחתי במבחן 
08. אחותי מתחתנת 

09. אמא שלי בהיריון 
10. אנחנו עוברים דירה 

11. קניתי גוזיה 
12. הוריי מתגרשים 

13. שלחו לי תמונה מביכה בווטסאפ 
14. מישהו הטריד אותי באינסטגרם 

15. צמחו לי שערות בבית השחי 
16. ההורים שלי רבו 

17. גבהתי בעשרה סנטימטרים 
18. אני חולה בשפעת 

19. ההורים שלי נסעו לחו"ל 
20. קניתי בגד ים חדש 

21. אני מפחד/ת בחושך 
22. אני אוהב/ת שוקולד 

23. הגיע אליי סרטון עם אנשים ערומים 
24. חברה שלי מעשנת בסתר 

25. ילד בבית הספר סוחט ממני כסף 
26. עושים שיימינג בקבוצה הכיתתית  לילד שלא מצליח להגן על עצמו 

27. חבר שלי קבע פגישה עם אדם זר שהכיר דרך משחק רשת 
28. הציעו לי לשתות אלכוהול במפגש כיתתי

נתגלו  שיתוף  מעגלי  אלו  ויספור  אישי  מיפוי  ייצור  תלמיד  כל  תבחר),  (שהמורה  מקרה  תיאורי  הקראת  אחרי 
כרצויים עבורו במיוחד. כל תלמיד ישב עם בן/בת זוג ויחד הם יבחנו את מיקום האירועים על גבי המעגל. המורה 

תבקש מהתלמידים לדון במספורים הדומים, ובאלה ששונים האחד מהשני.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



עיבוד הממצאים 

המורה תסכם :
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איך הרגשתם במהלך הפעילות?
מה חשבתם על הבחירות השונות?

מה גיליתם על עצמכם?
מה גיליתם על אחרים?

ממה, לדעתכם, נבעו ההבדלים בכיתה בבחירות השונות? 
מדוע חשוב לכם לשתף אחרים במחשבות, ברגשות, בחששות ובשמחות?

מתי בחרתם לשתף במעגלי קרבה קרובים, ומתי הרחבתם את השיתוף?
מה הנחה אתכם בבחירת מעגלי השיתוף?

האם יש מאפיין מסוים לנושאים שנשאיר בינינו לבין עצמנו? בינינו לבין משפחתינו? בינינו לבין הציבור הרחב?   
מה קורה כשאתם לא משתפים?

מה קורה כשאתם משתפים משהו פרטי מאוד באופן ציבורי? (למשל קניתי בגד ים, לבשתי וצילמתי לכל חברי 
הכיתה). 

מה קורה כשמישהו מפיץ לכלל הילדים משהו שהוא פרטי עבורכם? 
מה אנחנו יכולים להסיק מהשונות או מהדמיון בתשובות?

שיחה

המעגלים סייעו לנו לחדד את ההבדל בין הפרטי לבין הציבורי. הם עזרו לנו ליצור סדר ואבחנה לגבי השאלות, מה 
מספרים למי? את מי משתפים? מה בכיתה? מה בארבע עיניים? מה בחדר היועצת? בעזרת הפעילות למדנו שביכולתנו 
למנוע שיתוף לא תואם, ושבכוחנו לשמור על עצמנו ולמנוע פגיעה מסוג חשיפת יתר. יחד הגענו להבנה שכשמדובר 
בנושאים אינטימיים או פרטיים שיש סביבם יותר "ביישנות, רגישות ובושה" נבחר לספר אותם רק לאנשים קרובים 
שנבחר  חשוב  גם  אך  בבטן",  "לשמור  ולא  הללו  בנושאים  לשתף  מאוד  עד  כמובן  חשוב  עליהם.  סומכים  שאנו 

בקפידה את האנשים שאותם היינו רוצים לשתף.

הקרבה  במעגל  שהתרחקנו  ככל  עצמי".  "שומר  ביותר,  המרכזי  המעגל  החל  השונים,  השיתוף  מעגלי  על  למדנו 
הגענו למעגלים רחוקים יותר. ראינו שנושאים אישיים ואינטימיים נמצאים כמעט אצל כולנו במעגל הקרוב מאוד, 
ביני לביני, ביני לבין משפחתי וביני לבין חבריי הקרובים. זאת לעומת נושאים שנוח לשתף גם במעגלים רחוקים 
להיות  עלולים  הם  מאוד  רחוקים  למעגלים  שנרצה,  מבלי  מגיעים,  מאוד  פרטיים  שכשנושאים  ראינו,  עוד  יותר. 
פוגעניים גם עבור הפרט וגם עבור הסובבים אותו. לכן חשוב עד מאוד שגם בכיתה וגם מחוצה לה, נקפיד על כללים 
ולמניעת  ויחס. נשמור על הזכויות של כל אחד מאיתנו לפרטיות, להגנה, לצנעה  ועל חוקים של שיתוף, הבעה 

פגיעה.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



פעילות שנייה
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על נושאים אינטימיים ואישיים מאוד, כדאי לדבר בפרטיות עם היועצת או עם המורה.
נכבד את המרחב האישי שלנו ושל אחרים – פיזי ופרטי.

נכבד את דברי האחר: לא נלעג, לא נשפוט ולא נעליב חברים.
נדבר על עצמנו, לא נחשוף ילדים, לא נדבר על אחרים, לא ניתן דוגמה על אחרים, לא נדבר בשם מישהו אחר. 

נתעניין, נקשיב ונגלה אמפטיה ורגישות כלפי האחר.
מה שנאמר בכיתה, נשאר בכיתה – לא נעשה עם זה שימוש בהמשך.

אפשר לשאול מה שרוצים, אבל המורה תבחר על מה לענות בהרחבה ועל מה לא, בהתאם לגיל.
מאגר המילים שנשתמש בהן צריך להיות נוח למביע, אך גם למאזין.

לא נעלה נושא מביך הקשור למישהו אחר ללא רשותו, ולא ניגע במישהו אחר ללא הסכמתו. 
נהיה רגישים למבוכה שתהיה סביב השיעורים, ונתנהג בהתאם.

נהיה רגישים לגבולות של האחר. נזכור כי לכל אדם יש את הגבולות שלו. כדי לתקשר האחד עם השני בלי 
לפגוע, נברר עם האחר אם התקשורת ביננו (מילים, קרבה, הקשר) נוחה לו.

הגענו להבנה שהשיתוף ברגשות, במחשבות, בדאגות או בשאלות הוא חשוב ומחזק. גם כאן, יחד, בכיתה, נרצה 
לחוש נוח לשתף זה את זה בנושאים שנבחר להביא. נרצה לעסוק למשל בשאלות, כגון כיצד ניצור שיח מוגן בנושא 
רגיש כדי למנוע מצב שבו תוכלו לשמור על עצמכם ועל אחרים? מה צריך להתקיים בכיתה כדי שנוכל להביא 

נושא שהוא לפעמים מביך או אישי? 

בהנחה שבתחילת השנה נערכה פעילות בנוגע לכללי ה"שיח המוגן", המורה תזכיר לתלמידים את הכללים, ותברר 
איתם אם הם היו מוסיפים דבר מה נוסף לכללים בשיח רגיש שכזה. אם לא נערכה פעילות שכזו, המורה תזמין את 
התלמידים לנסות ולהגדיר יחד כללי שיח מוגן וכללי שיתוף בכיתה. התלמידים יתבקשו להציע כללים והמורה 

תוסיף אף היא במידת הצורך. יחד הם ינסחו את רשימת הכללים.

המורה תסכם :

 "כללי שיח מוגן"

דוגמה לנושאים שחשוב לכלול ברשימת "השיח הרגיש":

בשיעורי כישורי חיים בשבועות הקרובים נדבר על התבגרות, על התפתחות, על צמיחה ועל מיניות. משיעור זה 
ואילך, נקפיד על הכללים לניהול שיח מוגן. נקפיד לא להביך, לא להשתמש במילים לא מותאמות ועוד.

(פוסטר לכללי שיח מוגן להדפסה - נספח 3)

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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הכוונה  בכיתה.  והמוגן  הבטוח  השיח  חשיבות  את  לתלמידים  שתזכיר  כיתתית"  "נוסחה  מעין  לחבר  מומלץ 
ל"נוסחה" שהמורה או התלמידים יוכלו לשוב ולהזכיר בראשית כל שיעור.

במקרה שאחד הכללים מופר במהלך השיעורים, אין לעבור לסדר היום וחשוב להתייחס לכך ברגע האמת. יש לתת 
את הדעת על ההתנהגות החורגת מכללי הכיתה. 

מומלץ לתלות את הכללים בכיתה.

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

שימו לב

אם נותר זמן, אפשר להקרין לסיום את הסרטון, כמסר של תקשורת מכבדת ומאפשרת - 
אני ואתה בשפת הסימנים 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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לערוך אבחון כיתתי ולברר באמצעותו מהם מקורות המידע של התלמידים בכיתה (האם יש תלמידים אשר 

צופים בפורנוגרפיה? שמעו על פורנוגרפיה? חשופים למקורות מידע מזיקים?)

לתת לתלמידים לגיטימציה לסקרנות, לחקר, לרצון לדעת, לניסיון להגיע לבד לידע.

להרחיב את מאגר מקורות המידע המהימנים של התלמידים.

להעניק לתלמידים כלים להערכת מהימנות המידע.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
אודות  רב  מידע  העכשווית,  במציאות  אחרים.  ושל  שלהם  המיניות  לגבי  בריאה  סקרנות  מגלים  מטבעם  ילדים 
מיניות זמין לילדים, אך ברוב המקרים הוא אינו מותאם לגילם. בשיעור זה נעודד את התלמידים לשאול, להתעניין 
וללמוד את הנושא. כמו כן, נסייע לתלמידים לעשות סדר במקורות המידע, ונלמד אותם להפעיל צריכה ביקורתית 

של המידע המתקבל באינטרנט, במדיה, באמצעות חברים וכו'.
העידן הפוסט מודרני מציב בפנינו אתגרים רבים ובכללם, הצפה במידע. מתווספת לכך המבוכה הטבעית אשר 
עשויה למנוע מהצעירים לבקש עזרה או לפנות אל המבוגרים המשמעותיים בנושאים מורכבים או אישיים. חיפוש 

מידע או קבלת מידע ממקורות חיצוניים הפכו להיות זמינים מתמיד, לטוב ולרע. 
בהיעדר שיח מסודר, הידע שמפתחים הילדים בתחום המיני מגיע בערבוביה ממקורות מידע שונים. מבלי תיווך 
נכון, המידע המתקבל אודות מיניות עשוי להיות מעוות או מוטעה. שיעור זה הוא גם הזדמנות לשוחח על תכנים 

פורנוגרפיים שאליהם חשופים חלק מהתלמידים.

מהלך המפגש

פעילות ראשונה: מקורות מידע מהימנים ושאינם מהימנים

בשיעור הראשון כאמור, הגענו למסקנה שחשוב ללמוד על גיל ההתבגרות ועל מיניות. בבואנו ללמוד על הנושאים 
הללו קיימים לרשותנו מגוון סוגי מקורות מידע:

מהימנים (כלומר, שאפשר לסמוך עליהם) וכאלה שאינם מהימנים (כלומר, שאי אפשר לסמוך עליהם). 
בפעילות הזו ננסה יחד למיין את מקורות המידע שאתם מכירים. 

המורה תפנה בשאלה לכיתה - איזה מקורות מידע אודות גיל ההתבגרות ואודות מיניות אתם מכירים?
התלמידים יתארו את מקורות המידע שלהם והמורה תשאל, לאיזו עמודה בטבלה מתאים המקור שציינתם?

(היא תחלק את המקורות בין שתי עמודות: 
הראשונה – מקורות מידע מהימנים והשנייה – מקורות מידע שעלולים להיות לא מהימנים). 

מקורות מידע שאינם מהימניםמקורות מידע מהימנים

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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מקורות המידע שלרוב התלמידים מציינים הם: הורים, אחים גדולים, חברים, ספרים (כדאי לברר אילו אילו ספרים 
הילדים מכירים). רשתות חברתיות, סרטים (לברר באילו סרטים מדובר), בני דודים, הקשבה לשיחות של מבוגרים, 

בית ספר, אינטרנט (לברר מהם מקורות המידע באינטרנט).

חשוב לחדד כי אם יעלה נושא הסרטים או האינטרנט, ישנן כיתות שבהן עלולים לעלות תכנים שאינם תואמי גיל. 
במצב כזה יכולה להידלק אצלנו, המורים, נורה אדומה לגבי רמת החשיפה של הילדים. חשוב לא לשדר בהלה או 

לומר אמירה חוסמת כדי להבין למה התלמידים חשופים. 
רק לאחר מכן יש להפעיל שיקול דעת לגבי המשך השיעורים.   

נראה שאתם שואבים מידע על גיל ההתבגרות ממקורות שונים. מקורות מידע עשויים להיות מהימנים, אך לא תמיד 
זה המצב. כולנו מודעים לקלות שבה כל אחד יכול לפתוח לעצמו אתר ולהכניס בו מידע שהוא איננו בהכרח מהימן. 
אי לכך, עלינו להיות צרכני מידע אחראיים ולשאול את עצמנו האם אנו בטוחים שהמידע מהימן? דרך אחת לבדוק 

זאת היא להשוות את המידע עם מקורות מידע נוספים. 
לגבי כל מקור מידע חשוב שהמורה תוסיף התייחסויות משלה ותציין עד כמה חשוב לשוחח עם ההורים או עם 
מבוגר משמעותי, ועד כמה חשוב לדבר עם חברים ולהקשיב להם. המורה גם תזכיר לתלמידים שכדאי לבדוק שוב 

את המידע ולקרוא עליו בספרים או באתרים מסודרים ברשת. 

שיעור זה יעניק למורה מידע על המקורות האופייניים לכיתה ויעזור לה להבין מהי ההתייחסות הנדרשת ממנה. 
לדוגמה, בכיתה שתלמידיה צופים בפורנו כמקור להבנה וידע חשוב שהמורה תיתן לגיטימציה לסקרנות הטבעית 

לדעת וללמוד, אך יחד עם זאת, תסביר לתלמידים שפורנו הם סרטי מבוגרים. 
חשוב שהיא תציין שהם אינם מומלצים כמקור מידע. עוד חשוב שהיא תאמר שגם בקרב המבוגרים רבים בוחרים 
שלא לצפות בפורנו. חשוב להעביר מסר ברור לתלמידים כי הצפייה בפורנו עלולה להזיק להם מבחינה רגשית 
ומבחינה מינית, שכן מדובר במצג מעוות של יחסי ניצול, ִחְפצּון, אי שוויון, איום וכפייה. יש להסביר שסרטי הפורנו 
הם תעשייה כלכלית, ושהם אינם מייצגים את המציאות, אלא מציירים תמונה שקרית אודות יחסים ואודות מיניות. 
יחסי מין.  נראים  ולא כך, בהכרח,  נראים איברי האדם,  יחסים, לא כך  נראים  חשוב להדגיש לתלמידים שלא כך 
כך  על  ונלמד  הנכון,  הוא  ההיפך  יחסים.  נראים  שכך  ולחשוב  לשגות  יכול  במין,  התנסה  שלא  שמי  היא  הסכנה 

בהמשך.

המורה תסכם : 

חשוב

מה למדנו מהחלוקה של מקורות המידע?

האם היה משהו שהפתיע אתכם?

האם גיליתם דברים חדשים על מקורות המידע?

האם הטבלה הייתה פשוטה לחלוקה?

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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יישום

ועל  גדולים או עם סבא וסבתא על השיעור שהיה  המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אחים 
חוויית השיעור

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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2. להרחבה בנושא מומלץ לקרוא את "בעד עצמי" 

התלמידים יתאמנו באפיון עצמי (תכונות ואפיונים)

התלמידים ישתפו את חבריהם ואת המורה באופן שבו הם רואים את עצמם

התלמידים ילמדו לזהות כוחות חיוביים הטמונים בהם

התלמידים יחוו תחושה שרואים אותם ושמכירים אותם

התלמידים יחוו תחושה שהם רואים את חבריהם ומכירים אותם

התלמידים ילמדו להכיר טוב יותר זה את זה

בכיתה יתפתח שיח משתף, מהנה ומקרב

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
לאור עיקרון ההדרגתיות בשיח על מיניות, נקפיד לקיים מספר שיעורים שבהם התלמידים יוכלו ללמוד על עצמם 
יותר. העמקת המודעות וההיכרות עם העצמי  הכרחית בגיל  ועל חבריהם מבלי להגיע עדיין לתכנים המביכים 
ההתבגרות. חשוב לעבוד עם המתבגר על הדימוי העצמי שלו ועל גורמי החוסן שלו, כך שבעת משבר או כשיהיה 

עליו להתמודד עם סוגיות הקשורות במיניות, המתבגר יוכל להישען על הכוחות הקיימים בו. 
מחקרים מצאו כי ערך עצמי גבוה הוא גורם חוסן מפני התנהגויות סיכון ומפני התנהגויות מזיקות הקשורות בין 

היתר למיניות (דיאטות קיצוניות, ספורט כפייתי, יחסי מין לא מבוקרים ועוד..)2

מהלך המפגש

פעילות פתיחה

עם  שלנו  היכרות  על  נדבר  שהיום  ותוסיף  הקודם  במפגש  שנלמד  מה  את  להזכיר  תלמידים  כמה  תזמין  המורה 
ה"עצמי" שלנו. היא תסביר שכל אחד ילמד להכיר טוב יותר הן את עצמו והן את חבריו.

לשאלה "איך זה קשור לגיל ההתבגרות?" המורה תענה שהתפתחות ומיניות זה קודם כל להבין מי אנחנו ואיך אנחנו 
כדי  עצמנו,  את  ולקבל  עצמנו  את  להכיר  שואפים  אנו  החיים  ולאורך  ההתפתחות  במהלך  עצמנו.  עם  מרגישים 

שנחיה טוב ונשמור על הבריאות הפיזית והנפשית שלנו.
המורה תזמין את הילדים לכתוב על עצמם ולתאר את עצמם, וליצור מעין "פרופיל אישי". 

את  מגדירים  הייתם  איך  בו?  להופיע  צריך  מה  אישי:  לפרופיל  רעיונות  על  יחד  לחשוב  מהתלמידים  תבקש  היא 
עצמכם ואת הייחודיות שלכם? למשל שם, צבע, עיניים, גובה, מין, תחביבים, תכונות, צבע שיער, מקום במשפחה. 

המורה תסכם ותסביר שבתום הכתיבה, היא תאסוף את כל הדפים ותערוך בכיתה חידון כיתתי שבו התלמידים 
יוזמנו לנחש מי הכותב? (נספח לכרטיסיות ”ME אני?“ - נספח 4)

במהלך הכתיבה, המורה תעבור בין התלמידים ותעודד אותם לשתף ולתאר את עצמם. מומלץ לשבת ליד ילדים 
שפחות מביעים את עצמם בכתב ולסייע להם. אפשר אפילו לראיין אותם ולכתוב איתם. השאיפה היא שלכל ילד 

יהיה דף אודות עצמו. בתום הכתיבה, המורה תאסוף את הדפים ותתחיל בחידון.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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אסור להתפרץ. מותר להשתתף ולנחש רק ברשות.

מותר להתחיל לנחש רק אחרי שלושה פריטי מידע שהמורה שיתפה.

אחרי כל ניחוש, המורה לא תאשר או תכחיש, אלא תמשיך לפריט הבא.

רק אחרי שנחשפו לפחות שישה פריטי מידע על אותו ילד, המורה תאשר את הניחוש. אם התלמידים לא 

 ניחשו נכונה, המורה תמשיך בחידון.

כשיהיה ניחוש נכון, הילד שניחש ראשון יקום וייתן "כיף" לילד שאת הדף שלו קראו.

המורה תשאל את התלמידים: איך הרגשתם היום בשיעור? ותעודד  ביטוי רגשי.

היא תשאל מה הם למדו על עצמם?

מה הם למדו על אחרים?

המורה תרחיב את הדיון לרשת החברתית ותשאל – האם ברשתות החברתיות יש לכם אפשרות להביא לידי

 ביטוי את כל המאפיינים שציינתם בפרופיל האישי?  מה התדמית שנוצרה לכם ברשתות החברתיות שבהן 

אתם חברים, למשל – קבוצות ווטסאפ, מיוזיקלי ועוד?

מהם היתרונות הגלומים בפרופיל אישי באינסטגרם? בפייסבוק? ומהם החסרונות?

מה דעתכם על התדמית הדיגיטלית שלכם? מה תוכלו לעשות כדי לבחור בתדמית דיגיטלית שאתם 

מרגישים עימה נוח?

שיחה

חוקי החידון : 

החידון יעניק למורה הזדמנות לדבר על כל ילד וילד באופן מכבד, נעים ומעצים. כדאי לבחור להקריא פריטי מידע 
ייחודיים וחיוביים. את ההקראה מומלץ לערוך באופן תיאטרלי שבונה מתח ומאפשר דינמיקה של סקרנות, גילוי 

והתפעלות.
הערה – בכיתות גדולות השיעור מתארך לעיתים. חשוב שכל תלמיד יופיע בחידון, גם אם הדבר דורש שיעור כפול 

(כל המרבה בשיעורי כישורי חיים, הרי זה משובח ).

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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יישום

המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או עם סבתא על השיעור שהיה ועל החוויה 
שהייתה להם בשיעור. היא גם תבקש מהם להראות להם את הדף שכתבו אודות עצמם.

שימו לב

לקראת השיעור הבא המורה תבקש מהתלמידים להביא תמונה שלהם מגיל הינקות (מגיל מוקדם ככל האפשר). 
את התמונות יש לשים במעטפה סגורה ולא להראות לחברים. בנוסף התלמידים יתבקשו לשאול את הוריהם באיזה 

גיל הם צעדו את צעדיהם הראשונים. 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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קצב אישי 

התלמידים ירכשו מידע אודות גיל ההתבגרות.

התלמידים יבינו שיש קשר בין תהליכי צמיחה והתפתחות שונים לאורך חייהם.

התלמידים יבינו כי להתפתחות יש קצב אישי וכי כל ילד גדל ומתפתח בקצב אחר, ובזמן שלו.

התלמידים יחוו תחושת התפעלות מהתפתחותם לאורך השנים.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
קצב אישי הוא אחד מהפרמטרים החשובים בשיעור חינוך מיני, בהתבגרות ובחיים. את ההבנה שכל אחד מתפתח 
בקצב אישי הייחודי לו יש לחדד ולהסביר, במיוחד בגיל ההתבגרות, שבו קבוצת השווים היא מרכיב חשוב בפיתוח 

הזהות העצמית.  
בגיל זה ההשוואה לקבוצת השווים היא בלתי נמנעת, ולעיתים אף עשויה להיות מלחיצה עבור אלה שטרם התבגרו 
או שנמצאים במקום אחר מכל בחינה שהיא (פיזית, חברתית ולימודית).  הבנת הקצב אישי בהתפתחות, מעניקה 

לתלמידים מידה של סבלנות וקבלה עצמית. 
ההבנה שכולם מתפתחים בבוא העת, אבל בקצב ובזמן האישי שלהם, תעניק לתלמידים מרחב צמיחה ואף תשקיט 

את הדאגות שלהם.

מהלך המפגש

פתיחה

פעילות ראשונה3                                                    

באילו גילים, לדעתכם, מתחיל ומסתיים "גיל ההתבגרות"?
טווח התשובות נע לרוב מגיל 9 ועד 25. המורה תכתוב את כל התשובות, בשני טורים. לאחר מכן היא תסמן את גיל 
10 עד גיל 18 כגיל הממוצע. היא תסביר כי יש מי שיתחיל את גיל התבגרות וההתפתחות בגיל 9, 10 ויש מי שיתחיל 
אותו בגיל 12, 13 ואפילו בגיל 16. כמו כן, יש מי שיסיים את ההתפתחות ואת ההתבגרות בגיל 16 ויש שכאלה שרק 

בגיל 20.  
המורה תסכם ותציין שקצב ההתפתחות וההתבגרות אינו זהה אצל כולם. 

בואו נחשוב על זה יחד:

3. בכיתה שבה לומד תלמיד המתמודד עם נכות הקשורה להליכה, יש להימנע מפעילות זו.

בשורה  הלוח  על  אותן  ותתלה  תמונות   10 תבחר  היא  שהביאו.  הינקות  תמונות  את  מהתלמידים  תאסוף  המורה 
מרווחת. כעת הילדים יתבקשו לנחש מי זה מי, ולאחר מכן בעל התמונה יתבקש לקום ולעמוד ליד התמונה שלו, 
ולכתוב מעליה את הגיל שבו הוא עשה את הצעד הראשון שלו. בכיתה יבחנו  את טווח הגילים (לרוב הטווח נע בין 

עשרה חודשים ל-18 חודשים).

מומלץ להזמין את סדנת "בקשר אלייך" לבנות- נספח תוכנית "בקשר אלייך". 
ולבנים- את סדנת "בקשר אליך" הקיימת באתר שפי"נט.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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המורה תפנה אל שורת התלמידים ותבקש מהם לבצע פעולה כלשהי. היא תציין שמדובר במשימה לא פשוטה 
שדורשת ריכוז, אך אפשרית. המורה תמשיך ותסביר למה היא מתכוונת. כשאומר "עכשיו" כולכם תתבקשו לצעוד 

צעד אחד קדימה. לאחר שהתלמידים יצעדו תפנה המורה לשאר התלמידים ותשאל: 
האם יש הבדל באיכות הצעדים? התלמידים יענו שאין הבדל. 

האם ניכר הבדל בין מי שצעד צעד ראשון בגיל צעיר יותר לבין מי שצעד בגיל מאוחר יותר? לא.

המורה תסביר שכך הוא גם הדבר גם בהתפתחות ובהתבגרות. כפי שכבר למדנו, כולם מתפתחים באותם הצעדים, 
אבל הקצב שונה מאוד מאדם לאדם. המורה תודה לילדים, והם יסירו את תמונותיהם מהלוח. המורה תחזור על 

הפעילות עם קבוצת ילדים נוספת. 
בתום הפעילות המורה תדגיש שוב את קצב ההתפתחות השונה של כל ילד וילדה, נער ונערה. בשלב זה מומלץ 
"בגרות", התבגרות מתארת  "ילדות" או  לדבר על ההיבט השפתי של המילה "התבגרות", שכן בשונה מהמילים 

תהליך והשתנות. המילה מציינת את המעבר מהיותך ילד להיותך בוגר ומבוגר.   

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.
גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 

למדו היום בשיעור.

לסיכום

יישום

המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או עם סבתא על השיעור שהיה ועל החוויה 
שהם חוו בשיעור.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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התלמידים יעבדו את חוויית ההתבגרות והצמיחה. 

התלמידים יתנסו בשיחה חווייתית על התבגרות ועל התפתחות.

התלמידים ילמדו על השינויים הגופניים שמתרחשים בגיל ההתבגרות.

התלמידים ילמדו שתהליך הבניית תפקידי מגדר הוא תהליך חברתי-רגשי.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
מידע אודות ההתפתחות הגופנית הוא משמעותי וחשוב בגיל ההתבגרות ובכלל. המידע יסייע לתלמידים ללמוד 
כי השינויים הגופניים מתרחשים גם בקרב בנים וגם בקרב בנות. הם ילמדו על הדומה ועל השונה בהתפתחות בין 
המינים, הם ילמדו  להתייחס בטבעיות לשינויים אלה והכי חשוב, הם יהיו מוכנים נפשית לשינויים העתידיים. יש 
לזכור שהכניסה אל גיל ההתבגרות עשויה לעורר תחושות שונות ולעיתים סותרות: שמחה, סקרנות, עוררות ויחד 

עם זאת, בהלה, סלידה ופחד. חשוב לתת לגיטימציה לתחושות אלה.
לצד השינויים הגופניים, חשוב לסייע לתלמידים לעשות הבחנה בין השינויים וההתפתחות הפיזיולוגית הייחודית 

למין הפיזיולוגי, לבין ההבנה והתחושות המגדריות שאינן קשורות בהכרח למין הביולוגי.   
חשוב להעביר מסר סובלני, פתוח ומכבד בנושאי מיניות, זהות ומגדר. 

מהלך המפגש

פעילות פתיחה

המורה תזמין את התלמידים להזכיר לכולם מה נלמד להשאיר בשיעור הקודם, ותחלק לכל תלמיד עותק של 
"הסיפור של יובל". (“הסיפור של יובל“ להדפסה - נספח 5)
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שלום, שמי יובל ובאתי הנה כדי לספר לכם על מה שקורה לי. 
לפעמים נדמה לי שכל יום מביא עליי שינוי אחר, כאילו שגדל לי "גוף חדש"! 

אומרים לי שהתחלתי את תהליך ההתבגרות שלי.
אחד מהדברים שקורים לי הוא שיער חדש שצומח במקומות שאף פעם לא היה לי שם שיער: מתחת 

לבית השחי, למשל. כן, אומרים לי שגם זה טבעי והכל, אבל בכל זאת, צריך להתרגל לזה!
לא אכפת לי שקורים לי חלק מהדברים. בעצם, כמה מהדברים אפילו מוצאים חן בעיניי. הגובה שלי 
למשל הוא יותר מאשר בשנה שעברה, ואני כמעט בגובה של הוריי, נדמה לי שגם השכל שלי 

התפתח – כי יש לי אפשרות לחשוב ולדבר על מה שעובר עליי עכשיו בצורה גלויה יותר. 

הסיפור של יובל

המשך בעמוד הבא

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



המורה תכתוב על הלוח את הטיעונים של התלמידים לבחירת המגדר, למשל: 
      יובל היא בת כי רק לבנות אכפת איך שהן נראות.

      יובל הוא בן כי רק בנים מרגישים תחושה נעימה באברי המין.
      יובל היא בת כי רק בנות מביעות את מה שהן מרגישות.

לאחר מכן, המורה תעבור עם התלמידים על הנימוקים שלהם ותציב סימן שאלה ליד כל אמירה המכוונת רק לבנים 
או רק לבנות, למשל "האומנם רק לבנות אכפת מאיך שהן נראות? לבנים לא אכפת"? 

המורה תאפשר לתלמידים להגיב ולהתבטא בנושא, ובמקביל תרכז אצלה עבור השיעור העוסק בסטריאוטיפים 
מיניים, אמירות שונות שהתלמידים הביעו בכתב. 
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שיחה

פתיחה

איך זה יכול להיות שהסיפור מתאים גם לבנים וגם לבנות?
מה לדעתכם דומה בין בנים לבין בנות ומה שונה, בכל הקשור לגיל ההתבגרות? 

שלכם יובל

אבל בכל זאת יש כמה שינויים שאינם כל כך טובים ונעימים, כמו למשל ר.ג. יודעים מה זה? ריח גוף. 
נוכחתי לדעת  כך   כזה. אחר  או משהו  איזו  מחלה  לי  בו,  חשבתי שיש  בפעם הראשונה שחשתי 

שהריח לא כל כך נורא כשמתרחצים או כשמשתמשים בדיאודורנט.

למסיבה,  ללכת  כשהתכוונתי  אחד  יום  מבאסת.  הכי  התופעה  הם  בגרות).  (פצעי  אקנה  למשל,  או 
הסתכלתי בראי ופתאום ראיתי פצע בגרות גדול מסתכל עליי. שמתי עליו מגבת חמה ולחה. הפצע 
ירד קצת, אך לא לגמרי. בכל זאת הלכתי למסיבה. רק מאותו יום שמתי לב שלחלק גדול מהאחרים 

יש את אותה בעיה ואפילו בצורה גרועה יותר. 
ויש עוד עניין, שמביך אותי וקשה לי קצת לדבר עליו. כשהייתי במסיבה לפני ימים אחדים ורקדתי 
נעים.  זאת,  עם  יחד  אבל  מוזר,  היה  זה  שלי.  המין  איברי  באזור  חדשה  תחושה  הרגשתי  כולם,  עם 

אומרים לי שזה טבעי, שזה נורמלי. האם כך הדבר?

בקיצור, אומרים לי שההתבגרות שלי החלה. פירושו של דבר שעליי ללכת לבית הספר יחד עם ועל 
אף פצעי הבגרות שלי, השערות והריחות, אבל – עם גוף גבוה יותר ושכל רב יותר, בתקווה שאעבור 

זאת בקלות.

מקור לא ידוע

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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המורה תסכם

המורה תסכם ותציין שראינו שיובל יכול/ה להיות גם בן וגם בת. גם בנים וגם בנות מתפתחים גופנית. 
חלק מהשינויים דומים וחלקם שונים. המורה תסכם עם התלמידים מתוך הסיפור מה דומה בהתפתחות של בנים 

ובנות ומה שונה. 
היא תכתוב על הלוח "התפתחות גופנית" בנים, בנות – דומה ושונה.

בנותבנים

ערווה  שיער  צמיחת   – שיעור 
במפשעה, בבית החזה, בבית השחי

צמיחה לגובה 
פצעי בגרות

התפתחות קוגניטיבית
תחושת גירוי באזור איבר המין

תנודות במצבי רוח
עניין/ משיכה כלפי בנים או בנות

ערווה  שיער  צמיחת   - שיעור 
במפשעה, בבית השחי ובגפיים

צמיחה לגובה
פצעי בגרות

התפתחות קוגניטיבית
תחושת גירוי באזור איבר המין

תנודות במצבי הרוח
עניין/ משיכה כלפי בנים או בנות

דומה

שונה

התעבות קול
התרחבות כתפיים

הגדלת הכמות והחוזק של השרירים 
גדילת איברי המין – אשכים ופין

הופעת תאי הזרע והבשלתם
קרי לילה

ניצני צמיחת זקן ושפם

צמיחת החזה (שדיים)
אגן גדל ומתרחב

הגוף מתעגל
הופעת הווסת

איך אתם מרגישים עכשיו, בעקבות הסיפור ובעקבות הטבלה? 
(ניתן לאפשר שיח מקדים בנושא בזוגות או בשלשות). 

המורה תסכם את תחושות התלמידים ותיתן להן לגיטימציה. כמו כן היא תציין כי הם ימשיכו לעסוק בנושאים 
אלה וכי הם ילמדו יחד את המושגים גם בשיעורים הבאים. היא תשקף את עוצמת החוויה ותאמר – "אני משערת 
גם  הקרובים  בשיעורים  בנושא  ולשוחח  להעמיק  נמשיך  אנחנו  שאלה,  סימני  עם  מהשיעור  יוצאים  שחלקכם 

במליאת הכיתה וגם בנפרד בנים ובנות".

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

יישום

המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או סבתא על השיעור שהיה ועל חוויית 
השיעור מבחינתם. היא תעודד אותם גם לערוך להם את החידון אודות הסיפור של יובל.

שימו לב
6) ותזמין אותם לכתוב לה שאלות          המורה תחלק לתלמידים דפי שאלה (“שאלה שרציתי לשאול“ - נספח 
אישי.  באופן  לה  להגיש  מוזמנים  הם  השאלות  את  ולמיניות.  להתפתחות  להתבגרות,  בקשר  אותם  שמעסיקות 
שבמהלך  תציין  המורה  כן  כמו  אנונימי.  באופן  אותה  להגיש  או  השאלה  על  בשם  לחתום  שניתן  תסביר  המורה 
השיעורים הבאים היא תשתדל לתת מענה על כמה שיותר שאלות ונושאים שיעלו (חשוב להזכיר לילדים שאפשר 
לכתוב גם שאלות פרטיות שלגביהן הם ירצו לשוחח באופן אישי עם היועצת – על שאלות אלו חשוב לציין שהן 

פרטיות ולא מיועדות לשיחה בכיתה, וכמובן שיש לכתוב את שם השואל/ת).

      בנוסף, המורה תבקש מהתלמידים להביא לשיעור הבא מקורות מידע מהבית – ספרים, חוברות ועוד.

      מומלץ למנות תלמיד שיזכיר לכולם את המשימות בווטסאפ הכיתתי.

נספחים ”בקשר אלייך“

נספח 1 : נספח תוכנית "בקשר אלייך"

נספח 2 : נספח שיעור לפני סדנה "בקשר אלייך"

נספח 3 : נספח שיעור אחרי סדנה "בקשר אלייך"

מצ"ב לינק לסרטון המיועד לנערים: המסע המופלא בגופנו - בנים.

מצ"ב לינק להרשמה לסדנת "בקשר אלייך".

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=YoRtu8xBEoA&feature=youtu.be
https://www.bekesher-il.com/


לכל תשובה יש שאלה4
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4.   שיעור רשות – לא חייבים לקיימו.

התלמידים יחוו חוויית מסוגלות: לשאול ולהתעניין בנושאים הקשורים להתבגרות.

התלמידים יתאמנו על איסוף מידע והבניית ידע בנושאים שמסקרנים אותם.

התלמידים יתנסו באיסוף מידע ממקורות מהימנים.

התלמידים ירחיבו את הידע הקיים ברשותם אודות גיל ההתבגרות.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
בשיעור זה התלמידים הופכים למעורבים ברכישת וביצירת הידע.  המפגש עם מקורות המידע והפיכת התלמידים 
למחפשי מידע אקטיביים, יסייעו בידיהם להעמיק בשאלות המעניינות אותם או בשאלות שלא ניתן היה לענות 

עליהן במסגרת הכיתה כולה.
השיעור מאפשר למידה אודות נושאים מותאמים התפתחותית, כולל התייחסות לשונות בין התלמידים. תלמיד 
הלמידה  אשר  תלמידים  דיון.  לאפשר  יוכלו  שיח  שמעדיפים  תלמידים  להעמיק.  יוכל  יותר,  לדעת  מבקש  אשר 
הוויזואלית מסקרנת אותם, יוכלו ליהנות מסרטונים, תמונות וציורים מעשירים כולל הצגות, מצגות, חידונים ועוד. 
גם בשיעור זה חשוב להעלות שוב את נושא המבוכה כלגיטימי ולהוסיף שלמרות המבוכה, נמשיך ללמוד נושאים 

חשובים אלו.

חשוב

               לפני השיעור המורה תעבור על השאלות שהתלמידים כתבו ותמיין אותן על פי הקטגוריות הבאות:
1. נושאים שמתאים לעבוד עליהם יחד בכיתה : למשל איך ילדים באים לעולם? למה יש פצעי בגרות? מה זה לאונן? 

מה זה קרי לילה? מה זה וסת? ועוד.
2. נושאים שפחות מתאימים לתלמידי כיתה ה-ו : למשל יחסי מין, אורגיה, מחלות מין.

: במקרים אלו כמובן שעל המורה לפעול בהקדם  3. נושאים שמעידים על מצוקה ומצריכים התייחסות מיידית 
חבר  על  איתה  לדבר  אפשר  אם  המורה  את  ששואל  תלמיד  למשל  לעניין.  הנדרשת  הלב  תשומת  את  ולהעניק 
שמשתף  תלמיד  אובדנית,  אמירה  שמביעה  תלמידה  רגשית,  מצוקה  שמביעה  תלמידה  אכילה,  בעיית  שמפתח 

בפגיעה ועוד. במקרים אלו ההתייחסות היא פרטנית, ויש לערב את היועצת החינוכית ואת פסיכולוג בית הספר.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



המורה תודה לתלמידים על השאלות שכתבו ותציין שהיא עברה על כל השאלות ושכולן היו חשובות ומעניינות. 

כמו כן היא תסביר שמתוך כל השאלות היא בחרה להביא לכיתה את אותן שאלות שעוסקות בנושאים שיותר 

מתאימים לגיל שלהם. 

חברי  שאלו).  שהתלמידים  השאלות  (מתוך  חקר  שאלת  תקבל  קבוצה  כל  חקר.  לקבוצות  יתחלקו  התלמידים 

הקבוצה יחקרו את השאלה בעזרת הספרים שהם הביאו ובעזרת הרשת. הם יכתבו ויענו וגם יבחרו דרך יצירתית 

להציג בפני הכיתה את המידע שהם אספו: מצגת, הצגה, חידון, משחק, פלקט, שיר וכדומה.

במליאה, כל קבוצה תציג את המידע שאספה ובעקבותיו יתפתח דיון ובו המורה תשלים מידע נוסף על פי הצורך. 

נושאים שכדאי וחשוב שיימסר לגביהם מידע בשיעור – 

       מהי היגיינה ומדוע חשוב לשמור עליה?

       מה זה מחזור חודשי?

       מה זה קרי לילה?

       איך באים ילדים לעולם?

       מה זה אוננות?

       למה הגוף מתפתח וגדל, ומה התפקיד של האיברים המתפתחים?

       למה יש פצעי בגרות?

      ועוד.

מהלך המפגש

פעילות פתיחה
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את השיעור ניתן ללמד בכיתה השלמה או לחלק את הבנות והבנים וללמד בשתי קבוצות מגדר נפרדות. 

המורה תחליט כיצד לנהל את השיעור לאור היכרותה עם הכיתה. 

אפשר ואף כדאי להזמין לשיעורים, הן של הבנים והן של הבנות, את המורה למדעים, אחות מהקהילה או רופא 

שיוכלו לשוחח עם התלמידים ולהעשיר אותם במידע אודות סימני ההתפתחות הראשונים והמשניים, אודות 

היגיינה ואודות חשיבות הדאגה העצמית בגיל הזה להתפתחות תקינה.

בשיחה עם הבנות יש לשים דגש על המחזור החודשי.

שימו לב

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

יישום

המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או עם סבתא על השיעור שהיה ועל החוויה 
מבחינתם. כמו כן היא תציע להם לערוך להם את הפעילות שעשו עם קבוצתם בכיתה. 

פעילות

חוקרים יקרים – 
אתם מוזמנים לחקור את הנושא שלכם 
שלכם.  והידע  הרשת  הספרים,  בעזרת 
אתם מוזמנים לפנות בנימוס ולהתייעץ 

עם מי שנמצא בכיתה. 
את המידע שתאספו עליכם ללמד את 
כולנו בדרך יצירתית ומעניינת: מצגת, 

הצגה, חידון, משחק, פלקט, שיר ועוד.

חקר מהנה ומשמעותי!

?

#
##

?
?

?

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



בו תחושות של פחד, מורכבות,  זה מרגיש לגדול? סביר שיעלו תחושות שמדובר בתהליך שמעורבות        איך 
ובושה. חשוב לתת לגיטימציה לסערות הנפש, למבוכה ולהשפעות ההורמונליות על  תהיות, שמחה, התרגשות 

העולם הרגשי. 
צריך לסייע לתלמידים להחזיק את המורכבות ואת הרגשות הסותרים (התרגשות לעומת חשש או סלידה, מפחיד 
רצון  ההורים,  על  ביקורת  אותנו,  מבינים  שלא  תחושה  קצר,  פתיל   – לרוב  שעולים  נוספים  נושאים  מלהיב).  וגם 

לעצמאות, בלבול, רצון לעשות דברים של גדולים. "כאבי גדילה".
         מה "עדיף" להיות "גדול" או "קטן"? 

         למה תתגעגעו כשתהיו גדולים? מה הכי קוסם לכם בלהיות מתבגרים?
        אילו דברים תוכלו לעשות כבוגרים, שלא ניתן לעשותם בהיותנו ילדים? למרוח לק? להתאפר? לנהל חשבון 
נהיגה?  ללמוד  אחרת)?  עדכנית  רשת  כל  או  טוק  טיק  אינסטגרם,  (פייסבוק,  חברתית  ברשת  דף  לפתוח  בנק? 
להצביע בבחירות? לעבוד? לנהוג? לבחור אם ללכת או לא ללכת לבית הספר? לשתות אלכוהול? חשוב לאפשר 
שיחה שוטפת שבה תשוחחו עם התלמידים בפתיחות. יש להקפיד שלא להטיף ולא לסתום פיות, אבל בהחלט 

לייצג מסר ברור של אחריות, של חוק ושל דעה אישית. 
         מה מבין כל הרשימה שהצעתם יכול היה להיות תואם לגיל שלכם לדעתכם ומה לא? המורה תסביר כי לפעמים 
מתוך סקרנות טבעית, יש ילדים שרוצים להתנסות בהתנהגויות שאינן תואמות את גילם. המורה תציין כי הדבר 

עשוי לגרום לנזק בהווה ולפעמים גם בעתיד, וכי רצוי לחכות בסבלנות ולא להקדים את המאוחר. 
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לגדול עם כל הלב - על שינויים רגשיים וחברתיים

התלמידים יזהו את המורכבות הקיימת בתוכם בעקבות השינויים הגופניים המתחוללים בגיל ההתבגרות.

התלמידים יקבלו ויבינו את הפער שבין השינויים הגופניים והגדילה לבין השינויים הרגשיים.

התלמידים ילמדו להבחין בין התנהגויות תואמות גיל לבין התנהגויות שאינן תואמות גיל.

התלמידים יחוו התבוננות על גופם. 

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
מהילדים,  עבור חלק  מטלטלת  כחוויה  להיחוות  עשויים  גיל ההתבגרות  במשך  הגופניים המתרחשים  השינויים 

בפרט אם השינויים מקדימים להתרחש. 
עומדות  שלעיתים  שונות  ועמדות  ההתבגרות,  כלפי  אמביוולנטיות  תחושות  במתבגרים  מעוררים  אלו,  שינויים 
בסתירה האחת מול השנייה, למשל פחד ושמחה, התפעלות ותחושת סלידה, גאווה ובושה, סקרנות וגועל, ציפייה 

ואדישות ועוד. 
השיח על הפן הרגשי של ההתפתחות הגופנית הוא חשוב מאין כמוהו, שכן את השינויים הגופניים התלמידים 
מזהים בהם ובחבריהם, אך את השינויים הנפשיים ואת התחושות השונות הם יכולים רק לשער. בשיעור זה ננסה 
לתת לגיטימציה ומקום לשני חלקי ההתבגרות, הגופני והרגשי, האחד לצד השני. נסייע לתלמידים לקבל באהבה 

את הרגשות השונים והסותרים, לעבד אותם ובעיקר להבין שהם אינם לבד במסע הגדילה.

מהלך המפגש

פעילות פתיחה: שיחה

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



        איך מרגישים ילדים בתקופת ההתפתחות הגופנית? מתח, גאווה, מבוכה, בושה, שמחה, פחד, בלבול. כדאי 
לתת לגיטימציה למנעד הרגשות, להסביר שוב אודות סימני מין ומגדר (אלו שנראים לעין ואלו שסמויים ממנה). 
להסביר שוב על השונות בקצב ההתפתחות, ולדבר על הפרטיות של החוויה (זה מאוד אישי) בצד האוניברסליות 

שלה (כולם עוברים את זה במוקדם או במאוחר).
        אילו שינויים חברתיים מתחוללים, לדעתכם, בגיל ההתבגרות? כחלק מההתפתחות חברתית נדמה כאילו 
עבור המתבגרים החברה הופכת יותר ויותר חשובה. התלמידים נוטים יותר לכיוון החברים, כשלב התפתחותי. 
חשוב לעודד את התלמידים ליצור קשרים ולחזק קשרים טובים. להיות ערים להשפעת החברה, לחיוב ולעיתים 
לשלילה. לעודד אותם להיות רגישים וטובים זה לזה, לעזור זה לזה לגדול, לצבור חוויות ילדות טובות. להזכיר להם 

שיש להם אחריות הדדית.
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שינויים וגדילה: הצעות לפעילויות חווייתיות, לבחירת המורה

1. הצעה ראשונה– להשמיע את השיר "קטן זה הכי כיף בעולם" מאת להקת היי פייב.
הנמצאים  למתבגרים  וטיפים  עצות  דף  להכין  יתבקשו  התלמידים  בשלשות.  או  בזוגות  עבודה   – שניה  הצעה   .2

במעבר שבין קטנים לגדולים.
3. הצעה שלישית – המורה תבקש מהתלמידים להביע בציור ובצבע, איך זה מרגיש להם לגדול?

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום

יישום

המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או עם סבתא על השיעור שהיה ועל חוויית 
השיעור מבחינתם.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



כמה מילים לפני השיעור :
בשיעורים הקודמים התלמידים למדו על השינויים הפיזיולוגיים שאותם הם עוברים או עתידים לעבור. למרות 
להביא  עשויה  זה,  בגיל  לתלמידים  האופיינית  הדיכוטומית  החשיבה  עדיין  השונה,  ועל  הדומה  על  למדו  שהם 

להקשחת תבניות חשיבה מגדריות. 
כידוע, שני המינים עשויים לשלם מחיר על חשיבה סטריאוטיפית נוקשה. 

"סטריאוטיפים" הם תבניות חשיבה המסייעות לנו להכניס לתבנית גירויים דומים כדי שהמוח שלנו יוכל לחסוך 
במידע. סטריאוטיפים מיניים הם אותם הרעיונות שיש לנו בהקשר לתפקידי מגדר המשויכים למין הביולוגי. 

בגיל ההתבגרות הדרישה של קבוצת השווים לקונפורמיות עולה. ילדים שונים, עשויים למצוא את עצמם במצוקה 
בשיעורים  להתחיל  הנכון  הזמן  כוללניים.  חברתיים  מסרים  נוכח  עצמם  את  לצמצם  ואף  השווים,  קבוצת  מול 
המעלים את המודעות המגדרית הוא בשיעור שאחרי זה שעוסק בשינויים הפיזיולוגיים. חשוב שהמורה תעמיק 

ותקרא חומר נוסף בנושאים: מגדר, תפקידי מגדר, פמיניזם וסטריאוטיפים מיניים.
לפני השיעור, נמליץ גם לכן לבדוק עם עצמכן את עמדותיכן לגבי נושאים מגדריים בכלל ושוויון מגדרי בפרט. 
פגיעה  של  תחושה  לתלמידות  או  לתלמידים  להקנות  שעלולים  למסרים  ומודעים  רגישים  להיות  מאוד  חשוב 

בערכם על רקע המגדר שלהם. 
הספר  (לבית  המינים  בין  ושוויון  מגדר  בסוגיות  עכשווי  שיח   - דיבור"  "שווה   - בחוברת  להיעזר  מומלץ  כן,  כמו 

היסודי)
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כך וכך ולא אחרת –על סטריאוטיפים מיניים (שיעור חובה)  

העלאת המודעות למושג "סטריאוטיפים מיניים".

הבנת המחירים האישיים והחברתיים של הסטראוטיפים המיניים.

הגמשת המנעד של התפקידים המגדריים.

מטרות

מהלך המפגש

שיחה

פעילות פתיחה

המורה תצייר טבלה על הלוח לצורך השוואה בין בנים ובנות. היא תזמין את התלמידים להציע מאפיינים לבנים 
ולבנות, ותשאל אילו הבדלים נוספים יש בין בנים לבנות, מעבר להבדלים הפיזיולוגיים?

עם תום כתיבת הטבלה, המורה והתלמידים יעברו על האמירות ויבדקו אותן יחד: האם זה נכון לכולם? גם לבנים 
על  התלמידים  עם  יחד  תחשוב  המורה  בנו.  מושרשת  הסטראוטיפית  החשיבה  כיצד  תדגים  המורה  לבנות?  וגם 

המחירים שבנים משלמים, ושבנות משלמות. 
המטרה: הגמשת סכמות ופתיחתן בכל הקשור לתפקידים מגדריים: 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



בהמשך לשיעור מומלץ :
1. להביא ספרות ילדים שיש לה מסר של שוויון מגדרי או ספרות פמיניסטית ולהקריא אותה בכיתה. לעזרתכם, 

ברשת קיימות רשימות ספרים בנושא.
בילי אליוט, מואנה, הכוכבים של  זוטרופוליס,   – כגון  2. בהמשך לשיעור מומלץ לצפות בסרט בעל מסר מגדרי, 
שלומי (רצוי לעבור על התכנים לפני כן, ולהוריד חלקים שאינם  מותאמים לגיל, למשל בכוכבים של שלומי ישנם 

קטעים שאינם מתאימים לתלמידים צעירים).
בסיום הצפייה חשוב לברר עם התלמידים:

      מה הם הרגישו כשצפו בסרט?
      איך הדברים מתחברים למה שלמדנו על סטריאוטיפים?

      מה היו ההגבלות בסרט ומה דעתם לגבי ההגבלות? 
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מה אתם חושבים על ההבדל בין בנים לבנות?
מה המסר שקיבלתם לאורך השנים בקשר להבדל בין בנים ובנות?

מי מעוניין לספר על מקרה שבו הוא חש חוסר נוחות כשהגבילו אותו או אותה בהתנהגות מהסיבה ש"רק בנות" 
או "רק בנים" יכולים לעשות זאת?

מה דעתכם אודות ההגבלה על סמך המין שלכם (מגדר), כלומר היותכם בן או בת?
הטבלה מלמדת אותנו שאין ממש הבדלים התנהגותיים/תכונתיים בין בנים לבנות, אז למה בכל זאת הסביבה 

נוטה לשייך צבעים או התנהגויות למגדר? 
מה זה סטריאוטיפ? סטריאוטיפ:  "הכללה או דעה קדומה על אדם או קבוצה לפי תכונות אופי או מגדר. דימויים 
אלה נושאים אופי מכליל מוגזם ושקרי" (ויקיפדיה). כפי שראינו פה, כשנתבקשתם לומר אם יש הבדלים בין 
בנים לבנות, מיד ציינתם תכונות, התנהגויות ותחביבים המותאמים לבנות או לבנים. עם זאת, כשעברנו על 

הרשימה, ראינו שכמעט אף תכונה, התנהגות או תחביב אינם נחלתם הבלעדית של בנים או בנות.
מדוע לדעתכם קיימים "סטריאוטיפים מיניים"? 

מה יעזור לכם לצאת מהחשיבה הסטריאוטיפית?
באילו תחומים אתם מעדיפים שתישאר הבחנה מגדרית? 

כיצד אנחנו ככיתה או כחברה יכולים לפעול להפחתת סטריאוטיפים מיניים?

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.
גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 

למדו היום בשיעור.

לסיכום

יישום
המורה תעודד את התלמידים לשוחח עם הוריהם, עם אח גדול, עם סבא או עם סבתא ולשאול אותם – אילו החלטות 

בחייהם הושפעו מהמגדר שלהם? 

לינק לסרטון העוסק בסטראוטיפים מיניים.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך

https://www.youtube.com/watch?v=-TBB6wkA0CM&feature=youtu.be


להאמין או לא להאמין - השפעות חיצוניות על הדימוי העצמי 
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התלמידים יבחנו את רגשותיהם ואת עמדותיהם כלפי מושאי הערצה.

התלמידים יזהו השפעות חיצוניות ויבחנו כיצד אלה משפיעות על האופן שבו הם תופסים את עצמם.

התלמידים ירכשו כלים שבאמצעותם הם יוכלו לערוך הבחנה מושכלת ומודעת בין תדמית לבין מציאות.

התלמידים יתאמנו בעמדה של ביטחון עצמי וקבלה אישית.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
היתר  בין  נבנה  העצמי  הדימוי  במיוחד.  ההתבגרות  ובגיל  השנים,  כל  מתפתחים  העצמי  והדימוי  העצמי  הערך 
בעזרת קבוצת השווים ובזיקה לדמויות שהופכות להיות מושא הערצה. דמות זו יכולה להיות שחקן, זמר, רקדן או 
ומבלי  בקונטקסט  להתחשב  מבלי  נערצת  דמות  אותה  של  בלבד  אחד  לפן  להתייחס  נוטה  ההערצה  ספורטאי. 
להסתכל עליה בעיניים ביקורתיות. בשיעור זה, אנו מבקשים להתייחס בהבנה לתופעת ההערצה ולקבל אותה, אך 
יחד עם זאת, לסייע לתלמידים לפתח גם ראייה ביקורתית כלפי דמויות נערצות. חשוב להסביר לתלמידים כיצד 

הדבר עשוי להשפיע על הדימוי ועל הערך העצמי שלהם.

מהלך המפגש

שיחה בזוגות  - 

שיחה  - 

למי הייתם רוצים להיות דומים ולמה?

             חוזרים למליאה - 
המורה תזמין את הילדים לשתף את הכיתה במה שעלה בשיחות ותרכז על הלוח רשימה של הדמויות. 

בנוסף, התלמידים יציינו את הסיבות שבעטיין הם רוצים להיות דומים לאותן דמויות, והמורה תוסיף גם את 
המידע הזה לרשימה.

מה אנו למדים מהטבלה?
מדוע ילדים שואפים להיות דומים למישהו אחר?

מדוע ילדים שואפים לעיתים להיות דומים למישהו מפורסם?
באיזה אופן הרצון להיות דומה לדמות מפורסמת משפיע על ילדים? תנו דוגמאות מעצמיכם.

איך נקראת התופעה שמישהו רוצה להיות דומה למישהו שהוא מאוד אוהב ומעריך? (הערצה)
מה זה "הערצה"? 

באיזה אופן הערצה עשויה להשפיע לטובה על המעריץ?
באיזה אופן הערצה עלולה להשפיע לרעה על המעריץ?

באיזה אופן הערצה משפיעה על האופן שבו ילדים מתנהגים? מתלבשים? לומדים?
באיזה אופן הערצה יכולה להשפיע על הדרך שבה ילד או ילדה תופסים את עצמם?

מהי "הערכה עצמית"?
מה אפשר לעשות כדי לאפשר לעצמינו להעריץ מישהו מבלי לפגוע בהערכה העצמית שלנו? (זמרות, אומנים, 

כדורגלנים, מדענים, ממציאניות, מפקדים, רקדניות).

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



משקפת "מבטים" מאפשרת לנו להתבונן דרכה בשני מבטים בו-זמנית: 
מעריץ  שאני  במישהו  מסוימת  יכולת  או  קסם  כשרון,  כוחות,  המזהה  מבט   – מתפעל  מבט  הוא  האחד  המבט 

(מדענית, מפקד, מדריכה, אח, בת דודה, זמר, שחקנית, ספורטאי) או בעצמי.
המבט השני הוא מבט ביקורתי – מבט המזהה אנושיות, קושי או מורכבות במישהו אחר שאני מעריץ (מדענית, 

מפקד, מדריכה, אח, בת דודה, זמר, שחקנית, ספורטאי) או בעצמי.

המשקפת עוזרת לנו להבחין ולשים לב לפרטי פרטים קטנים. היא גורמת לנו להיות מדויקים והיא מגדילה עבורנו 
את המציאות. לעיתים היא מגזימה ולעיתים מדגישה, אך היא מאפשרת לנו להתבונן ולחקור את מה שאנו רואים.

המבט הראשון הוא המבט שבו אני מביט על אנשים אחרים שאני מעריץ. באמצעותו אני מחפש מידע אמין ובטוח 
שהמציאה  מישהי  גולים,  הרבה  שמבקיע  מישהו  יפה,  ששרה  מישהי  לדוגמה  עצמי,  על  או  ההערצה  מושא  על 

המצאות חדשניות, רקדן מצוין, מישהי שרצה מהר.
וחוסר.  אי הצלחה,  גם אפיונים של קושי,  ומזהה  או על עצמי  אני מביט על הזולת  המבט השני הוא המבט שבו 

הכוונה היא לאפיונים פשוטים ואנושיים של אדם באשר הוא אדם, בשר ודם.

בעזרת שני המבטים נלמד להבחין בין אמת להגזמה ובין תדמית למציאות. נלמד להעריך את הטוב ולכבד את 
המורכב, לקבל את עצמנו כאדם שלם, לקבל את הזולת כבשר ודם עם כישרונות ועם קשיים, עם הילה של זוהר ועם 

הילת היומיום, כמו כולם.
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             פעילות שנייה – משקפת מבטים:
מורה תציג בפני הילדים את שרטוט ”משקפת המבטים“  (נספח 7)

            תרגול: 
יתחלקו  התלמידים  מועד).  מבעוד  לכיתה  להביאם  מהתלמידים  לבקש  (ניתן  ונוער  ילדים  עיתוני  לכיתה  נביא 

לזוגות, הם יבחרו כתבה או פרסומת ויתבוננו על אחת הדמויות בעזרת משקפת "מבטים".

מבט מתפעלמבט ביקורתי

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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שיחה5

מה היה ההבדל בין שני המבטים?

מה התפקיד של כל אחד מהם ומדוע שניהם חשובים?

היכן עוד אוכל וארצה להשתמש במשקפת? 

להרחבת המבט:
תנו לגדול בשקט – שלומי שבת וערוץ הילדים 

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום                                           

5.   כאמור, ניתן להיעזר בתוכנית "בעד עצמי" 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



החברים שלי ואני6
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6.   מתוך אוגדן כישורי חיים

התלמידים ילמדו מהו ערך החברות.

התלמידים יהיו מודעים להשפעת קבוצת השווים בגיל ההתבגרות. 

התלמידים יהיו מודעים להשפעת קבוצת השווים על בחירותיהם.

התלמידים יתנסו בקבלת החלטות בנוגע למצבי חיים אופייניים לגיל.

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
קבוצת השווים הוא המקום הבטוח והמועדף על המתבגרים. יחד עם זאת, השייכות לקבוצת השווים מחייבת אותם 
ולהחלטות  התנהגות  לסגנונות  לנורמות,  ביחס  שלהם  להתמקמות  הקשורות  פשוטות  לא  לבחירות  לעיתים 
גם  עקרונותיהם,  על  לעמוד  לבין  ולהסתדר  להתפשר  שבין  הרצף  על  לנוע  לומדים  המתבגרים  שונים.  בנושאים 

במחיר של להיות שונה ואחר.
החיים,   מצבי  שני  את  לבחון  לתלמידים  נאפשר  זה  בשיעור  פשוטה.  אינה  החברתית  ההתמקמות  משימת 
הקונפורמיזם והאינדיבידואליזם. נעניק להם כלים לנוע על הרצף שבין שני המצבים ולפתח בתוכם מנגנון פנימי 

שמאפשר גמישות והסתגלות, ללא ויתור על ערכים ועל אמיתות אישיות.

מהלך המפגש

פתיחה (על סמך פעילות מתוך אוגדן כישורי חיים)

התבוננו סביב ומצאו משהו בכם שדומה לעוד מספר תלמידים בכיתה ומשהו שהוא ייחודי כמעט רק לכם. התחלקו 
לזוגות לפי מקום הישיבה ושתפו את הדברים שגיליתם זה לזה (אם השיעור מתקיים במעגל שתפו את החברים 

במליאה). התייחסו לתחושה שגילוי זה עורר בכם. 
בחיים החברתיים, כשאדם שייך לקבוצה חברתית כמו משפחה, כיתה, חוג, תנועת נוער או שכונה, לעיתים הוא 

שואף להיות דומה לשאר החברים בקבוצה ולעיתים הוא מעדיף להיות שונה ומיוחד.  
אפשר לקרוא לזה גם כך:

קונפורמיסט: אדם שבוחר להתנהג כמו כולם ומאמץ לעצמו את סגנון ההתנהגות הרווח. 

אינדיבידואליסט: אדם שמתנהג רק על פי בחירתו ולא משתנה בגלל סגנון ההתנהגות הרווח.

הזמנו לכאן היום שני דוקטורים נכבדים, שיציגו את שתי העמדות. 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



אירוע  1:
הכיתה החליטה לארגן מדורה גדולה בל"ג בעומר בחורשה המרוחקת מהשכונה, ולהישאר מסביב למדורה במשך 
כל הלילה עד לזריחה. הוריה של רוני התנגדו לרעיון. רוני הצטערה על כך מאוד, וסיפרה לחברותיה. הן החליטו 

לבוא לביתה ולשכנע את ההורים שלה שירשו לה להישאר עם כולם.
שאלות לדיון בקבוצה:

        מדוע הוריה של רוני לא מרשים לה להישאר ליד המדורה במשך כל הלילה?
        אילו נימוקים הייתם אתם יכולים להעלות בפניהם כדי לשכנעם?

הכינו משחק תפקידים שיוצג בפני המליאה, ובו תגוללו את השיחה שבין הוריה של רוני לבין רוני וחברותיה. 
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המורה תזמין שני תלמידים להשתתף בעימות טלוויזיוני, שני התפקידים הראשונים ייצגו שני צדדים בעימות:
נגד הזרם", לא להקשיב לאחרים, אלא לחשוב לבד  "לשחות  – חושב שצריך תמיד להיות מיוחדים,  "כמוני"  ד"ר 

ובאופן עצמאי.
ד"ר "כמונו" – מאמין בהשתלבות בחברה, "להיות כמו כולם", להסכים עם הרוב, לא להתבלט ולא להביע קול שונה.

המשתתף השלישי – מנחה הטלוויזיה שינחה את העימות וישאל את המשתתפים שאלות. 

שני המשתתפים יפנו לקהל (התלמידים בכיתה)  וינסו  לשכנע  אותם  מדוע כדאי לדעתם לפעול בדרך שלהם 
ולהקשיב להם. 

המורה תסכם ותדגיש את חופש הבחירה שיש לכל אדם. כמו כן היא תציין שישנם מצבים שבהם ישנה תנועה על 
רצף – לעיתים אדם בוחר להיות כמו כולם, להתנהג באופן דומה ולקבל עליו חוקים, כללים ונורמות, כחלק מהסדר 
החברתי. לעומת זאת, לעיתים אדם נדרש לעמוד על דעתו, להתעקש לפעול בדרכו ולא לוותר על ערכיו או על 

דעותיו.
ד"ר כמוני וד"ר כמונו מושכים אותנו לשני הכיוונים. בואו נתנסה במספר סיטואציות:

פעילות פתיחה: שיחה

שיחה

איך הרגשתם במהלך העימות?

מה חשבתם?

איזה ד"ר מדבר אליכם יותר?

האם יש מישהו שהיה מוותר לגמרי על אחד מהדוקטורים?

מתי אנו זקוקים לד"ר "כמונו"?

מתי אנו זקוקים לד"ר "כמוני"?

באילו גילים אנו נעזרים בעיקר בד"ר "כמוני" ובאילו גילים בד"ר "כמונו"? 

באילו מצבים כדאי להקשיב יותר לאחד הדוקטורים?

ד"ר  ומקרים שבהם  יותר  "כמוני" צדק  ד"ר  היום-יום שבהן נתקלתם במקרים שבהם  דוגמאות מחיי  הביאו 

"כמונו" צדק יותר. מה היה המחיר? מה היו התוצאות? מומלץ לחשוב גם על מצבי פיתוי, לחץ או סיכון.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



 השתדלו שהשיחה תכלול את הפתרונות שאתם מציעים.

אירוע 2:
באחד מימי שישי התכנסה קבוצה גדולה של תלמידי הכיתה בביתו של מתן לערב חברתי. לאחר שהוריו של מתן 
ולא  הרעיון  את  אהבה  לא  שממש  עדי,  במבוכה.  שתקו  כולם  כחול".  ב"סרט  לצפות  הצעה  עלתה  מהבית  יצאו 
הסכימה לו התלבטה אם לבטא את חששותיה ואת התנגדותה, שכן היא לא הייתה בטוחה שעוד מישהו חש כמוה. 
לפתע היא הבחינה בדן שנראה נבוך אף הוא. עם זאת, מתן ושניים מחבריו הצליחו לשכנע את כולם, והקבוצה ישבה 

וצפתה בסרט.
שאלות לדיון בקבוצה:

        מה דעתכם על מה שמתואר באירוע?
        מדוע הילדים לא העזו להתנגד למתן ולחבריו? מה אתם חושבים על עדי ודן?

        לו הייתם במצב כזה, מה הייתם אתם עושים במקומם?
        האם אתם מזהים סיכון באירוע מסוג זה?

הכינו משחק תפקידים שיוצג בפני המליאה ויכלול את הסיטואציה ופתרונות אפשריים.

אירוע 3:
באחד הימים הוחלט לארגן ערב כיתתי שבו יצפו התלמידים בסרט בבית קולנוע. לאחר שהושגה הסכמת ההורים, 
נפגשו התלמידים בקניון הסמוך לביתם, אולם עוד בטרם קניית הכרטיסים הציעו כמה בנים ובנות לנסוע במקום זה 
נשארו  ואחרים  נמרצות,  התנגדו  אחרים  והסכימו,  התלהבו  אחדים  תלמידים  שם.  להסתובב  הים  ליד  לטיילת 

מתלבטים.
שאלות לדיון בקבוצה:

        מה דעתכם על מה שמתואר באירוע?
        האם קרה לכם מקרה כזה?

        האם הוריכם היו מסכימים או מתנגדים לשינוי כזה של התוכניות? נמקו.
        אם היית בקבוצה הזאת כיצד היית נוהג/ת? מה היה משפיע על החלטתך?

         עד כמה היית מרגיש שיש לך כוח לעמוד על שלך אם לא הסכמת עם הצעה מעין זו, גם אם אחרים קיבלו אותה?
הכינו משחק תפקידים שיוצג בפני המליאה, ויכלול את הסיטואציה ופתרונות אפשריים.

אירוע 4:
לו מבחינה חברתית קורה: היא שייכת לקבוצת המקובלים  ו' מרגישה שסוף-סוף כל מה שקיוותה  עינת מכיתה 
ואף  משותפות,  לפעילויות  שישי  ובימי  הצוהרים  אחרי  אותה  מזמינים  בהפסקות,  אליה  מתייחסים  והם  בכיתה 
שואלים את דעתה בנושאים שונים. אולם ערב אחד קרה משהו שסיכן כל זאת. כל החבורה שהתה בביתה של דנה, 
כשלפתע עלה הרעיון לשחק "'אמת או חובה". עינת חשה שהמשחק מסקרן אותה (כי לא שיחקה בו מעולם), אך גם 
חששה ממה שעלול לבוא בעקבותיו. הקבוצה התחילה לשחק, כשלפתע בחר איתי ב"חובה" וניגש אליה במטרה 
לתת לה נשיקה. עינת התכווצה במקומה ולא ידעה מה לעשות. היא לא רצתה שאיתי ינשק אותה, אך גם לא רצתה 

להצטייר כשונה וכלא מתאימה לקבוצה.
שאלות לדיון בקבוצה:

        מה דעתכם על מה שמתואר באירוע? האם גם לכם קרה מקרה כזה? מה עשיתם?
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היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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        מה יקרה אם עינת תבטא את חששותיה? האם יהיה בכך סיכון מבחינת השתייכותה לקבוצה?
        מה הייתם מציעים לעינת לעשות במצב הזה?

הכינו משחק תפקידים שיוצג בפני המליאה ויכלול את הסיטואציה ופתרונות אפשריים.

שיחה במליאה
        האירועים שונים זה מזה, אך כוללים דילמות דומות. מהן?

        עד כמה יכולים בני גילכם לבטא את רצונם, גם אם אינו תואם את זה של שאר חברי הקבוצה? מה משפיע על 
בחירתכם אם להתבטא או לשתוק?

        עד כמה – לדעתכם – רצוי וצריך הפרט בקבוצה להתאים את עצמו לרצונה של הקבוצה כולה?
        האם ישנם הבדלים בין בנות לבין בנים בנוגע למידת החופש של הביטוי העצמי?

        האם ישנם הבדלים בין בנות לבין בנים בנוגע להתנגדות לקבוצה? אם כן, מה מקורם?
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המורה תשאל: 
"איך הרגשתם היום בשיעור?" היא תיתן רשות דיבור למספר תלמידים שיתנדבו לענות על השאלה, וכן תאפשר 

עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

שאלת "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם למדו 
היום בשיעור.

לסיכום

יישום 

במהלך השבוע הקרוב:
1. נסו לזהות רגעים שבהם בחרתם להיות קונפורמיסטים וקיבלתם על עצמכם את דעת האחרים.

2. נסו לזהות רגעי אינדיבידואליזם שבהם בחרתם לעמוד על דעתכם, גם אם אחרים התנגדו לה.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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השפעה חברתית במצבי חיים שונים (שיעור חובה)

התלמידים ילמדו מהו ערך החברות.

התלמידים יהיו מודעים להשפעת קבוצת השווים בגיל ההתבגרות. 

התלמידים יהיו מודעים להשפעת קבוצת השווים על בחירותיהם.

התלמידים יתנסו בקבלת החלטות בנוגע למצבי חיים אופייניים לגיל. 

מטרות

כמה מילים לפני השיעור :
קבוצת השווים היא המקום הבטוח והמועדף על המתבגרים. יחד עם זאת, השייכות לקבוצת השווים מחייבת אותם 
לעיתים לבחירות לא פשוטות אשר קשורות להתמקמות ביחס לנורמות, סגנונות התנהגות והחלטות בנושאים 
שונים. המתבגרים לומדים לנוע על הרצף שבין להתפשר ולהסתדר לבין לעמוד על עקרונותיהם, גם במחיר של 

להיות שונה ואחר.
משימת ההתמקמות החברתית אינה פשוטה. בשיעור זה נאפשר לתלמידים לבחון את שני מצבי החיים – הקונפור־
מיזם והאינדיבידואליזם. נעניק להם כלים לנוע על הרצף שבין שני המצבים ולפתח בתוכם מנגנון פנימי שמאפשר 

גמישות והסתגלות, ללא ויתור על ערכים ואמיתות אישיות. 

מהלך המפגש

המורה תזמין את התלמידים להזכיר מה נלמד בשיעור הקודם וכן את שתי הדמויות – ד"ר כמוני וד"ר כמונו. המורה 
תשאל:

       מי רוצה לשתף במחשבות או ברגשות שעלו בו בעקבות השיעור שהיה?
        מי מעוניין לשתף באירוע שבו הוא בחר במודע לפעול כד"ר כמוני או כד"ר כמונו? מה היה שם? מה השפיע עליו 

ומה ההשלכות של הבחירה שעשה?
היום נמשיך לחשוב על מצבי חיים שונים שבהם אנו נדרשים לבחור כיצד להתנהג. מצבים שבהם אנו מתלבטים בין 
נכון לא נכון, בין מותר לאסור, בין בטיחותי למסוכן, בין כמוני לכמונו, בין לעשות לבין להימנע, בין לדבר לבין 

לשתוק.

פתיחה

התחלקו לזוגות, כל זוג יקבל את רשימת מצבי החיים המצורפת, רשימת "kenvelo". בזוגות תתאמנו בכל פעם על 
אירוע אחר – תלמיד אחד יתאר את ההצעה וינסה לשכנע את חברו, והתלמיד השני יתאמן בלעמוד בפני הלחץ 

ולשמור על עצמו.
באירוע הבא תתחלפו בתפקידים, כך ששני התלמידים ימלאו לסירוגין את שני התפקידים.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



מה החוק?

מה הפתרון הנכון עבורי?

מה הפתרון הקל?

עם מי אני יכול להתייעץ?

מה בהחלטתי ישפיע עליי בעתיד?

מה בהחלטתי ישפיע על אנשים אחרים או על הסביבה שלי?

האם תמיד ההחלטה הנכונה היא ההחלטה הקלה? מי יכול לתת דוגמה לבחירה שהייתה נכונה, אבל קשה?
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אילו רגשות עלו בכם במהלך הפעילות, מדוע?

אילו רגשות מלווים אתכם עת אתם מצויים בהתלבטויות? 

מה היתרון בלשקול בעד ונגד במצבי התלבטות?

מה התפקיד של הכללים והחוקים במצבי התלבטות?

מה התפקיד של הנורמות? (ד"ר כמונו)

מה התפקיד של נטיית הלב? (ד"ר כמוני)

מה התפקיד של הערכים האישיים? (ד"ר כמוני)

אילו שאלות אנחנו יכולים לשאול את עצמנו לפני שנבחר איך לפעול במצבים מורכבים?

באילו ביטויים אנחנו יכולים להשתמש לצורך התמודדות עם לחצים ועם מצבים מורכבים? הילדים יציעו 

הצעות. אנחנו נוכל להפוך את הביטויים לתמונות עם כיתוב שהם יעצבו וישמרו. בדרך זו הם גם יוכלו 

לשתף את המסרים בעת הצורך עם עצמם או עם חברים.

דוגמאות לביטויים:

דיון

לעשן סיגריה עם חברה שלי, בבית הוריה, כשהם לא בבית 

לטעום בירה במדורת ל"ג בעומר

ללכת עם חברה שלי למסיבה בעיר אחרת בלי להודיע להורים

להעביר בווטסאפ סרטון גס שקיבלתי מאחת הקבוצות

להתערב כשמכנים את החבר שלי הומו

ללכת עם בגד שאני לא אוהב/ת כי כולם מתלבשים כך

הציעו לי חברות, אני לא מעונינ/ת וכל הכיתה לוחצת שאסכים

לנשק מישהו/י במשחק "נשיקה סטירה" בניגוד לרצוני

להשתתף ב"דירוגים חברתיים" (מי מחבב את מי) בקבוצה הכיתתית ברשת חברתית

לשתף מבוגר (הורה/מורה) כשאני שומע/ת על חרם שמתארגן כנגד ילד/ה מהכיתה

רשימת "kenvelo": (הדפסת הכרטיסיות בנספח 8)

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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להיעזר  ניתן  השיח.  ושל  השיתוף  של  החשיבות  את  למבוגר,  לעזרה  הפנייה  נושא  את  להדגיש  צריכה  המורה 

בערכה:  "פנייה לעזרה – הכ"ח להיעזר והכ"ח ולעזור"

המורה תקרין את ההיגד ותזמין את הילדים להתייחס להיגד בהקשר לדבריהם עד כה ובכלל – 

אני לא חייב

אני בוחרת לא לעשות את זה

אני לא רוצה

לא מתאים לי

למה לי...

יש דברים שלא מתאימים לי

יש דברים שלא מתאימים לגילי

אני צריך לחשוב על זה

אני מעדיף קודם כל לבקש רשות

אני לא משתתפת

מספיק

די

אל

לא

אני פונה לעזרה

אני משתמש בגלגל הצלה 

המורה תשאל: 
וכן  השאלה,  על  לענות  שיתנדבו  תלמידים  למספר  דיבור  רשות  תיתן  היא  בשיעור?"  היום  הרגשתם  "איך 

תאפשר עיבוד רגשי של החוויה בשיעור.

גילו על עצמם, או במשהו חדש שהם  "'?WALLA": המורה תזמין תלמידים לשתף במשהו חדש שהם  שאלת 
למדו היום בשיעור.

לסיכום                                            

דוגמאות להתמודדות עם לחצים להדפסה - נספח 9                                

לפעמים, אנחנו מתמודדים עם קשיים
לא בגלל שאנחנו עושים טעות
אלא בגלל שאנחנו עושים את הדבר הנכון!

מקור לא ידוע

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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היחידה למיניות
ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
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כרטיסיות רגשות

נבוך

שמח עצבני מבוהל ספקן

המום מרוצה משועשע נרגש

מאוכזב מאושר חושש

מפוחד כועס משועמם סקרן

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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מעגל האינטימיות

מכרים ברשתות החברתיות

חברים ברשתות החברתיות

מורה / יועצת / מדריך

שומר 
לעצמי

הורים ומשפחה

חברים הכי טובים

שומר לעצמי

הורים ומשפחה

החברים הכי טובים

מורה/יועצת/מדריך

חברים ברשתות החברתיות

מכרים ברשתות החברתיות

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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כללים לשיח מוגן

על נושאים אינטימיים ואישיים מאוד, כדאי לדבר בפרטיות עם היועצת או עם המורה.

נכבד את המרחב האישי שלנו ושל אחרים – פיזי ופרטי.

נכבד את דברי האחר: לא נלעג, לא נשפוט ולא נעליב חברים.

נדבר על עצמנו, לא נחשוף ילדים, לא נדבר על אחרים, לא ניתן דוגמה על אחרים, לא נדבר בשם 

מישהו אחר. 

נתעניין, נקשיב ונגלה אמפטיה ורגישות כלפי האחר.

מה שנאמר בכיתה, נשאר בכיתה – לא נעשה עם זה שימוש בהמשך.

אפשר לשאול מה שרוצים, אבל המורה תבחר על מה לענות בהרחבה ועל מה לא, בהתאם לגיל.

מאגר המילים שנשתמש בהן צריך להיות נוח למביע, אך גם למאזין.

לא נעלה נושא מביך הקשור למישהו אחר ללא רשותו, ולא ניגע במישהו אחר ללא הסכמתו. 

נהיה רגישים למבוכה שתהיה סביב השיעורים, ונתנהג בהתאם.

נהיה רגישים לגבולות של האחר. נזכור כי לכל אדם יש את הגבולות שלו. כדי לתקשר האחד עם 

השני בלי לפגוע, נברר עם האחר אם התקשורת ביננו (מילים, קרבה, הקשר) נוחה לו.

כללים לשיח מוגן:

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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Me אני? 

שם החיבה שלי

הדברים שאהובים שמי
עליי במיוחד

הסימן המיוחד שלי - תכונות שמאפיינות אותי

הישג שהשגתי -  משהו שמפחיד אותי - תחום שאני טוב בו - החלום שלי - 

הבילוי האהוב עליי פחד שהתגברתי עליו - 
בהפסקה  -

תחום שאני מתאמץ כדי 
להצליח בו - 

התפקיד שלי בבית - 

מה אני רוצה לעשות 
כשאגדל? 

מקצוע הלימוד שהכי 
מעניין אותי -

מה מאפיין אותי בווטסאפ?  החוגים שלי - 

מה מאפיין אותי במשחקי התחביבים שלי - 
רשת? 

משהו שהייתי רוצה לשנות צבע העיניים שלי - 
בעולם - 

המצאה שהייתי רוצה אדם שאני מעריך  - מה מצחיק אותי? 
להמציא - 

ועוד משהו שחשוב לי לספר 
על עצמי... 

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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”הסיפור של יובל“

שלום, שמי יובל ובאתי הנה כדי לספר לכם על מה שקורה לי. 
לפעמים נדמה לי שכל יום מביא עליי שינוי אחר, כאילו שגדל לי "גוף חדש"! 

אומרים לי שהתחלתי את תהליך ההתבגרות שלי.
אחד מהדברים שקורים לי הוא שיער חדש שצומח במקומות שאף פעם לא היה לי שם שיער: מתחת לבית 

השחי, למשל. כן, אומרים לי שגם זה טבעי והכל, אבל בכל זאת, צריך להתרגל לזה!
לא אכפת לי שקורים לי חלק מהדברים. בעצם, כמה מהדברים אפילו מוצאים חן בעיניי. הגובה שלי למשל 
הוא יותר מאשר בשנה שעברה, ואני כמעט בגובה של הוריי, נדמה לי שגם השכל שלי התפתח – כי יש לי 

אפשרות לחשוב ולדבר על מה שעובר עליי עכשיו בצורה גלויה יותר. 

אבל בכל זאת יש כמה שינויים שאינם כל כך טובים ונעימים, כמו למשל ר.ג. יודעים מה זה? ריח גוף. 
בפעם הראשונה שחשתי בו,  חשבתי שיש לי איזו  מחלה או משהו כזה. אחר כך  נוכחתי לדעת שהריח לא 

כל כך נורא כשמתרחצים או כשמשתמשים בדיאודורנט. 
או למשל, אקנה (פצעי בגרות). הם התופעה הכי מבאסת. יום אחד כשהתכוונתי ללכת למסיבה, הסתכלתי 
בראי ופתאום ראיתי פצע בגרות גדול מסתכל עליי. שמתי עליו מגבת חמה ולחה. הפצע ירד קצת, אך לא 
בעיה  אותה  את  יש  מהאחרים  גדול  שלחלק  לב  שמתי  יום  מאותו  רק  למסיבה.  הלכתי  זאת  בכל  לגמרי. 

ואפילו בצורה גרועה יותר. 
ורקדתי עם  ימים אחדים  לי קצת לדבר עליו. כשהייתי במסיבה לפני  עניין, שמביך אותי וקשה  ויש עוד 
כולם, הרגשתי תחושה חדשה באזור איברי המין שלי. זה היה מוזר, אבל יחד עם זאת, נעים. אומרים לי שזה 

טבעי, שזה נורמלי. האם כך הדבר?

בקיצור, אומרים לי שההתבגרות שלי החלה. פירושו של דבר שעליי ללכת לבית הספר יחד עם ועל אף 
זאת  שאעבור  בתקווה  יותר,  רב  ושכל  יותר  גבוה  גוף  עם   – אבל  והריחות,  השערות  שלי,  הבגרות  פצעי 

בקלות.

שאלות:
האם לדעתך יובל הוא בן / בת? איני בטוח? 

מה הנימוקים לתשובתך? 

הסיפור של יובל

שלכם, יובל.

* מקור לא ידוע

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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שאלה שרציתי לשאול

שאלה שרציתי לדעת ולא העזתי לשאול

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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- נספח 7 ְוִלְגֹּדלִלְצֹמַח
משקפת המבטים

מבט מתפעלמבט ביקורתי

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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KENVELO כרטיסיות

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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דוגמאות להתמודדות עם לחצים

אני לא חייב/ת

אני בוחר/ת 

לא 
לעשות את זה

למה לי...לא מתאים ליאני לא רוצה

יש דברים

שלא
מתאימים לי

יש דברים

שלא
מתאימים לגילי

אני צריך/ה
לחשוב על זה

אני מעדיף/ה קודם כל
לבקש רשות

אני לא
משתתף/ת

מספיק

אלדי

אני משתמש/ת
בגלגל הצלה

אני פונה לעזרה

לא
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היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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הצעת מכתב להורים

גיל ההתבגרות הוא שלב התפתחותי המאופיין בשינויים רבים: פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. כדי 

לסייע למתבגרות ולמתבגרים הצעירים להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים שמזמן עבורם הגיל, נעבוד 

חווים  הם  שאותם  הגופניים  השינויים  את  נציג  נושאים:  מגוון  על  חיים"  "כישורי  שיעורי  במסגרת  עימם 

נדון  התפתחותית.  שונות  על  בדגש  זה,  בהקשר  מתמודדים  הם  שעימן  שאלות  להעלות  להם  ונאפשר 

ב"סטריאוטיפים מיניים" ובהשפעתם על ציפיותיהם מעצמם, על בחירותיהם ועל התנהגותם. נבחן באופן 

אילו  לבין  המהימנים  אילו  בין  ונבחין  המיניות  בתחום  לרשותם  העומדים  המידע  מקורות  את  ביקורתי 

שהמידע בהם מטעה ולא אמין. נתרגל מיומנויות להתמודדות עם לחץ חברתי, ולבסוף אף ניגע בסוגיות 

הקשורות לחברות ואהבה התואמות לגיל המשתתפים. 

פיזיולוגית  גם את הסדנה  "בקשר אליך", סדנה חד פעמית בנושא התפתחות  במהלך השיעורים נשלב  

ורגשית בגיל ההתבגרות, בדגש על המחזור החודשי, שתועבר לבנות הכיתה בלבד. במהלך הסדנה תחולק 

ערכת מוצרי היגיינה (לא ממותגים). מטרות התוכנית הן מתן ידע, הפגת חששות, עיבוד רגשי והתייחסות 

חיובית למחזור החודשי ולשינויים הגופניים, כחלק מביסוס דימוי גוף חיובי. 

בנים  המעסיקות  לסוגיות  יוקדש  אשר  היועצת,  בהנחיית  להם  ייחודי  שיעור  הבנים  ילמדו  במקביל, 

ורלוונטיות להם. בשיעורים אלה ייבחנו השינויים הפיזיולוגיים בגיל ההתבגרות בדגש על הפן הרגשי.

הורים יקרים, אנו רואים בכם שותפים מלאים לתהליך ומזמינים אתכם לשוחח עם ילדיכם על השיעורים 

וכן להעלות בפנינו סוגיות הנראות לכם משמעותיות בהקשר זה. אין לנו ספק כי שיח פתוח ומוגן סביב גיל 

יותר עם אתגרי  יסייע להם להתמודד טוב  ההתבגרות יאפשר לילדיכם חוויה התפתחותית משמעותית, 

הגיל ויעודד אותם להיעזר בנו ובכם בשעת הצורך. 

הורים יקרים,

שלכם בברכה, 

הנושא: שיעורי חינוך למיניות ומגדר לקראת גיל ההתבגרות 
כחלק מתוכנית "כישורי חיים"

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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הצעה לסדנה לצוות החינוכי

המורים יעמיקו את המודעות ואת הידע בתחום החינוך למיניות בריאה ומוגנת בכיתה ו'.  

המורים יעבדו את הרגשות ואת העמדות הנלווים מבחינתם למשימת הוראת "שיעורי חינוך למיניות 

בריאה ומוגנת".

המורים ירכשו ידע וכלים אודות הוראת הנושא.

מטרות

כמה מילים לפני הסדנה :
העבודה המטרימה עם הצוות החינוכי חשובה לצורך בירור עמדות בנוגע לנושא המורכב – "הוראת שיעורי כישורי 

חיים בנושא מיניות והתבגרות". 
זו,  סדנה  אחידה.  איננה  הכיתתית  במסגרת  ורגיש  מורכב  שיח  קיום  לגבי  החינוך  אנשי  של  התפקיד  תפיסת 
המחזירה את המורים לשוחח על החינוך המיני הראשון שאליו הם עצמם נחשפו, מחדדת את ההבנה כי מעצם 
היותנו יצורים מיניים, החינוך המיני נעשה בין שהוא מדובר ובין אם לאו. אי לכך, עדיף שייעשה במסגרת חינוכית, 
זה נבקש להעצים את תפיסת המורים את עצמם כאדם הנכון לנהל שיח חינוכי, רגשי  ומכוונת. במפגש  תומכת 

והתפתחותי עם התלמידים.  

פעילות 1 – פתיחה  

במפגשנו היום נעסוק במשימת הוראת "שיעורי חינוך למיניות בריאה ומוגנת" (מה שפעם קראנו לו "חינוך מיני"). 
המנחה תזמין את המשתתפים לנסות ולהיזכר – 

מאיפה קיבלתם אתם את החינוך המיני הראשון שלכם?
בעקבות השיתוף, תשאל שוב המורה:  

של מי לדעתכם התפקיד הזה – "ללמד חינוך מיני"?
איך הייתם רוצים שילמדו את ילדיכם חינוך למיניות?

השלימו את המשפט, "מבחינתי, לדבר עם תלמידים על מיניות זה..."  - המנחה תאסוף את התיאורים: חשוב, 
מסובך, קל, קשה, הכרחי, מביך, משמעותי.

השלימו את המשפט, "עבורי, לדבר כאן, בחדר המורים, על מיניות זה..." - המנחה תאסוף את התיאורים: מביך, 
חשוב, מוזר, מיותר, לא צנוע, פשוט, לא מתאים, כיף.

מה עולה מבין המילים שעלו כאן?
מה מתעורר בכם בזמן שמזמינים אתכם לשיח בנושאים אינטימיים? אילו רגשות ואילו מחשבות עולות בכם?
מהי עמדתכם כלפי שיח ושיתוף בנושאים אישיים שאינם אינטימיים? (נטיות לב, דאגות, חלומות וכדומה).

מה קורה לכם בשיח פרטי או אינטימי? איך אתם מגיבים ומתנהגים, ומדוע?
מה נדרש כאן בינינו כדי שנהיה מסוגלים לדבר על נושאים אישיים, לחלוק ולשתף?

מה אתם צריכים ממני כמנחה?
מה אתם צריכים מהמשתתפים האחרים?

מה אתם צריכים מעצמכם?
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כעת נבדוק למה אנחנו זקוקים כדי להיות מסוגלים ללמד את הנושא, ולמה תלמידינו זקוקים מאיתנו?
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מה הזיכרון שעלה בך ומאיזה גיל לערך? 

האם היה מבוגר כלשהו בסביבה? מי זה היה ואיך הוא השפיע על חווייתך?

איך הרגשת?

בהתבוננות לאחור, האם המידע שקיבלת היה מדויק? האם הוא סייע לך בהמשך חייך?

אילו תחושות עולות בך בעקבות ההיזכרות הזו?  

איך זה מרגיש עבורך לדבר על כך עכשיו איתי ומדוע?

כיצד האופן שבו מתנהל השיח בינינו כעת משפיע עליך?

שיתוף במליאה 

פעילות 2 – בזוגות 

הינכם מוזמנים להיזכר בחוויה מוקדמת, מגיל צעיר, שבה נפגשתם עם נושא המיניות, הבנתם משהו אודות 
מיניות או שנודע לכם על משהו שקשור במיניות. שתפו את בן זוגכם: 

פעילות 3 – איך עושים זאת?

המנחה תפזר על הרצפה פתקים שעליהם יהיו מילים הקשורות למיניות, לזוגיות ולהתבגרות. כל משתתף 
יבחר שני פתקים: אחד שיש בו מושג או נושא שעליו הוא מסוגל לדבר בקלות יחסית עם התלמידים, ואחד 

שהנושא המופיע בו מורכב עבורו לצורך שיחה עם התלמידים.
ממיינים את הפתקים לשלוש עמודות: 

שתפו במילה או במשפט חשוב מהשיחה הזוגית.

האם היה לי קשה לדבר על כך? מה היה לי קשה?

מדוע יש לשוחח עם ילדינו ועם תלמידינו אודות מיניות?

מה בניסיון שלכם יסייע לכם לעשות זאת? 

מה בתובנות שהתחדדו בכם עשוי לסייע לכם בשיחות עם תלמידים בנושא חינוך למיניות בריאה ומוגנת?

אילו כלים עומדים לרשותכם? (היכרות עם התלמידים והכיתה, ידע מדעי, ידע פסיכולוגי, ידע חינוכי ועוד). 

את פתקי הנושאים הקלים המשתתפים יניחו בעמודה הימנית.

את פתקי הנושאים המורכבים יניחו בעמודה השמאלית.

את פתקי הנושאים שעבור חלק מהאנשים הם קלים ועבור חלק הם מורכבים, יניחו בעמודה האמצעית. 
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נושאים לדוגמה 
תקשורת, אינטימיות, מגדר, תקיפה מינית, התאהבות, נשיקה ראשונה, דימוי גוף, שדיים, מחזור, חיזור, חברות, 

קרבה, קנאה, משיכה, הטרדה מינית, ויברטור, נטייה מינית, זהות מגדרית, פורנוגרפיה, פדופיליה, אמצעי מניעה, 

אורגזמה, פצעי בגרות, אהבה, יחסי מין, קרי לילה, זקפה, אוננות, הורמונים, דחייה, החלטות, אימהות ועבודה/ 

אבהות ועבודה, פרידה, גילוי עריות, גיל ההתבגרות, בתולין, נישואין, הורות, גירושין, זוגיות.

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך



שיחה
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מהם הנושאים המורכבים ביותר בחדר? נסו לשער מדוע?

האם אפשר לוותר עליהם?

כיצד אפשר לתווך אותם כך שהיו קלים יותר עבורנו ובהמשך עבור תלמידינו?

מה עושים בכיתה כשעולה נושא מורכב?

מה עושים בכיתה כשעולה נושא מביך?

איך נתמודד עם הפחדים ועם החששות שלנו?

למנחה: 

מומלץ לקרוא את העמודים הראשונים של החוברת, שם ישנן תשובות לרוב השאלות והסוגיות שקרוב לוודאי 

יעלו בחדר המורים. בעמודים אלו מוצגים עקרונות השיח על מיניות, והדרכה כיצד ניתן לקיים שיח מותאם גיל, 

מכבד ולא פוגעני. אפשר גם לחלק עותק של עמודים 7-9 בחוברת זו: "שאלות אופייניות שעשויות להתעורר בנו, 

אנשי החינוך, בנוגע לתוכנית", וכמובן להזמין תגובות או שאלות.

בהצלחה

היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובני נוער
משרד החינוך
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 בילדים ובני נוער                היחידה למיניות ומניעת פגיעה                                                   
 אגף תוכניות סיוע ומניעה                                                   

 ות פסיכולוגי ייעוצי השיר                                                     
 

 

 "בקשר אלייך"                                        
 סדנה בנושא גיל ההתבגרות והמחזור החודשי כחלק מתוכנית "כישורי חיים" בחינוך למיניות

 

   יקרה שלום רב, יועצת 

 המחזור על בדגש ,ההתבגרות  בגילשל בנות  ורגשית פיזיולוגית התפתחות  בנושא  היא סדנה חד פעמית "בקשר אליך"
 כיתה ו. תלמידותל מיועדת הסדנה .חודשיה

 התפתחות ומיניות.  בנושא התבגרות, בכיתה ו רי חיים וכיששיעורי  כחלק מ "בקשר אלייך"סדנה  האת    שלבלך אנו מציעות ל

ם כתכנית מומלצת לשיח על המחזור "ידי האו הוכרה על היא ,ברחבי העולם מדינות 56בועלת פ "בקשר אלייך" התוכנית
  , הפגת חששות , ידע העמקת הן ת התוכניתומטר .)מסלול הירוקה(החינוך למאגר התוכניות של משרד גם כנסה נו החודשי

      .חיובי גוף דימוי מביסוס כחלק ,הגופניים ולשינויים החודשי למחזור וביתעיבוד רגשי והתייחסות חי

 פגיעה מניעתלו למיניות היחידה בשיתוף "ןלגופ נשים" - אשלים וינט'ג ידי עלהתאמת התכנית לתלמידות בישראל בוצעה 
 מגזר. ייחודית לכל  התאמהברה  עהתכנית  .החינוך משרד ,ייעוצי פסיכולוגיה  בשירותבילדים ובני נוער 

הועברה בצורה   ,מדהימה , הסדנה הייתה מעצימה" היועצות: ממשובי. סדנאות  3,000 –כ ברחבי הארץ  תנערכו מדי שנה
  גם  מצוין  פידבק קיבלנו " . "ומהנה גשת מר  חוויה חוויתי אישית  אני . נוח  הבנות שיתפו פעולה והרגישו . מעניינת ועדינה ,רגישה

 . " הבסדנ  השתתפו   שבנותיהן  מאמהות

   בתוכנית?  מה

עמותת נשים   , אשלים -וינט'ארגון הג'על ידי לכך שהוכשרו  מנחות . את המפגש יעבירוו ה כית תלמידותל בן שעה וחצי מפגש
 ) א מיתוגלל(  היגיינה  מוצרי  ערכת  יקבלו  ותהתלמיד  המפגש  במהלך .'ולמניעת פגיעה, משרד החינוך יותה למינוהיחיד לגופן

 התוכנית מיועדת?   למי

    התכנית מיועדת לתלמידות כיתה ו ואינה כרוכה בעלות. 

 מתאימה  הסדנה  . לאורך כל המפגש  החוב  יועצת  או  מורה  נוכחותאת התכנית תעביר מנחת בקשר אליך. 
   .תותלמיד  15-20  בין  של  קבוצותל

אחרי  שיעור הכנה.  –טרום הסדנה  ייחודיים לקבוצת הבנות:הסדנה צריכה להיות מלווה בשני שיעורים 
ו  יועצת אאת שני השיעורים ינחו ה מערכי שיעור מומלצים). ן(לרשותכ שיעור עיבוד וסיכום.  –סדנה ה

 . המחנכת

   . בריאה מיניות ית המועברת בבית ספר בנושא שלבנוגע לתוכנמכתב להורים מומלץ לשלוח  
 

   ? ומה עם הבנים

                              . את מפגש הבנים תוכלו ללמד בליווי מצגתייחודית כתבנו יחידת הוראה  עבור קבוצת הבנים בכיתה
 במקביל למפגש הבנות או במועד אחר.  

 

 איפה? 

 הארץ  רחבי  כלמגיעות ל  הסדנאותמנחות 

                                  להיעזר במדריכות היחידה תמיד תוכלו בהתאמה לתלמידיכן, במיניות,  כישורי חייםכנית ית תלבני
 . בילדים ובבני נוערמניעת פגיעה ללמיניות ו
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 בילדים ובני נוער                היחידה למיניות ומניעת פגיעה                                                   
 אגף תוכניות סיוע ומניעה                                                   

 ות פסיכולוגי ייעוצי השיר                                                     
 

 

 : יש להיכנס לקישור הבא ה סדנלהזמנת 
https://www.bekesher-il.com/   

 : מתכללת התוכנית -עינת לסנרניתן לפנות ל
6528589-052 ,comBekesher.il@gmail.  

 

 
 , בברכה

  בן יעקב (מנדה) איריס 
 בני נוערבמניעת פגיעה בילדים ולות והיחידה למיני  מנהלת 

 ינוךמשרד הח  שפ"י,



 

 
 

 

  

 משרד החינוך 
 השירות פסיכולוגי ייעוצי 

 היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני  נוער 
 

 
 "בקשר אלייך"  

 בהנחיית היועצת או המחנכת –לסדנה  שיעור הכנה

 בנושא המחזור החודשי והשינויים ההתפתחותיים בגיל ההתבגרות  וה כיתתלמידות ל 

 

 רציונל

 

חינוך  .יםרגשיו, חברתיים, יםגופנישינויים  -טומן בחובו שינויים רבים בחיי ילדות ונערות צעירות  , ההתבגרות  גיל 
 . בגיל ההתבגרותעל אחת כמה וכמה  ,  מהגיל הצעירחשוב ומומלץ כבר " כישורי חיים"במסגרת שיעורי למיניות 

ולעבד   להן  שינויים הצפוייםה קראת נבקש לתת מענה לצורך ההתפתחותי של הבנות להתכונן ל בשיעורי "בקשר אליך"
 .אותם

בנות על מנת לאפשר  בין ה פריד בין הבנים ל לה  מומלץ זה בנושא  , יחד עם זאת, יתרונות רביםמעורבת הבכיתה שיח  ל
 לבנות לשוחח אודות נושאים אישיים מעולמן, בנינוחות ובביטחון.   

בצורה   , אמין ומדויקאותו באופן בנות ה לו אותו עבורן עלינו לתווך  , ילדותל, לכאורה, למידע שיש  למרות החשיפה הרבה
בסדנה  . ם ביקורתיים להערכת מידע חדש אליו הן עשויות להיחשףכמו כן עלינו להעניק להן כלי. מותאמת גיל והתפתחות

לפתח  לעזור להן , את תהליך ההתבגרותעבור התלמידות   "לנרמל" "בקשר אליך" ובשיעורים הנלווים לה אנו שואפים
 . חסונה, איתנה וחיובית מגדרית נשית בפיתוח זהות להן  חיובית בנוגע להתפתחות הגופנית ולסייע ה עמד

 

 מטרות

 
  בתהליך ההתבגרותחלים שיים גופנההתלמידות תהיינה מודעות לשינויים  . 

  מילדה לילדהשקצב ההתפתחות והגדילה שונה התלמידות תלמדנה . 

  והן בתחום הרגשי גופניהלידי ביטוי הן בתחום   ות באשההתבגרות וההתפתחות בכך   יכירוהתלמידות . 

 התייעצות בנושא ללפנייה ו "כתובת"היועצת כאת  הינה את המחנכת והתלמידות תז . 

 התלמידות תפתחנה עמדות חיוביות כלפי התפתחותן הנשית והגופנית.
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 ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער  היחידה למיניות
 שרות פסיכולוגי יעוצי 

 

 

 ")בקשר אליך" הלסדנכהכנה (הלך המפגש הראשון מ
 

 פתיחה 

בווסת  , מתרחשים בגוףששינויים ב, שעוסקת בגיל ההתבגרות  יםשל שלושה מפגש  ההיום נפתח בסדר , יקרות תלמידות"
. סקרנות ושאלות בנוגע לעתיד להתרחש , אני מניחה שיתעוררו בכם הרבה רגשות , המפגשיםבמסגרת . ובמחזור החודשי

בשלושת המפגשים הקרובים  ). כך גם אני כשהייתי בגיל ההתבגרות הרגשתי. (השאלות והרגשות הם טבעיים ונורמליים
   בלבכן.שעולה    לחקור ולהעלות את כל מה, להסתקרן, ן פתוחבאופעל גיל ההתבגרות לדבר  תוכלו  

 

  שאלה

 ומה שמעתן על הגיל הזה? מה ידוע לכן על גיל ההתבגרות   -נשאל את התלמידות 

 )נספח  ראו . (שנחלק להן מבעוד מועד   דף עם דמות נערה ובועית את תשובותיהן תכתובנה הבנות על 

אני " :וכל לומרנ. יה עלדבר נ -מבוכהגם אם קיימת , זמין את כולן לדברנעודד ונ. את המידע שעלה מהבנות על הלוח  נרשום
שזה מביך אבל אני רואה במפגשים הללו הזדמנות מאוד גדולה ללמוד ולדבר על הדברים שהם קצת מביכים אך   מבינה

 יחד עם זאת, נכבד את הבחירה של חלק מהבנות שלא לדבר. ".משותפים לכולנו

חלק מהמידע מבוסס על אמונות  . ויקים וחלקם פחות דברים שחלקם נכונים ומד ןשמעתי מכ: " אמרנ, בסיום האיסוף
 . נלמד ונדייק את הדברים, במהלך שיעורים הבאים. וחלקו הוא מידע אמין ומדויק, ומיתוסים מתרבויות שונות

 

 שיתוף 

אני מבקשת לשאול מה  , בגרותתלאחר שכל אחת מכן שיתפה במה שידוע לה על גיל הה, כעת -שאלנ פנה אל התלמידות ונ
 ?רגישות בנוגע למידע שנאסף כאןאתן מ

, סקרנות, בדידות, התרגשות, אהבה, לחץ, פחד, חשש, קנאה  -רגשות כגוןכרטיסיות ועליהן כתובים מגוון   על הרצפה פזר נ
 ) חכרטיסיות רגש בנספראו ( .תשוקה, משיכה, גועל, סלידה

 .בבחירתןולשתף ) אפשר גם שניים(ות לבחור רגש תלמידבקש מהנ

 -, כגון בעזרת שאלות מנחות התבטא ל מפי הבנות ולסייע להן עולים שלתת לגיטימציה לכל הרגשות   חשוב : הערה

 ? כך מה גרם לכן להרגיש  -
 ? ממתי אתן מרגישות כך -

 סיכום 

 חס לכך שפעמים רבות הגישה  יתינ. לגיטימציה לשונות ברגשות וברמת המידע נביע. סכם את כל שעלה בכיתה נ
 . מהסביבה  השפעותלהשתנות בעקבות מידע שגוי או בעקבות   ותעשויאים רבים כלפי נוש נו שלה  רגש הוה נושל
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 ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער  היחידה למיניות
 שרות פסיכולוגי יעוצי 

 הן  לאלה מכן שחשו תחושות חיוביות כלפי גיל ההתבגרות והן  אני מקווה שהמפגשים הבאים יתרמו : "אמרנוסיף ונ
 . ה אחרתחשש או כל תחוש , שהביעו חרדה אלה מכןל

 אהבה  , תגועל וסקרנו -כמו למשל, בעת ובעונה אחת םבהחזיק להאף רגשות מנוגדים ורגיש להזה טבעי  נסביר ש
 . ודחיה

  בגיל ההתבגרותשמתרחשים יים הגופנשינויים על העמן שתדבר  פגש הבא תגיע מנחה במשנסביר לתלמידות . 

 לדעת ולא   ה רוצ השהייתוהמושגים  את כל השאלות , לכתוב על פתק בצורה אנונימית, התלמידותמבקש מכל אחת נ
 . אול לש הזיהע

 בהמשך  םבהשתמש נוהשאלות  פתקיאסוף את נ . 

   

 : אמרנסכם ונ

זה יכול  . רגשות שונים זה מציף בנו  שלנו  על ההתפתחות ו הגוף שינויי על  , על ההתבגרות , על עצמנו  כשאנו מדברות"
 .רגשות שונים ואף הפוכים  –הקלה , חשש, שמחה, אי נוחות, סקרנות, מבוכהבנו לעורר 

כדי שתבינו מה  , ים  נשוחח על גיל ההתבגרות כדי להכין אתכן לקראת השינויים שאתן עומדות לעבורבשני המפגשים הבא
בכל   נותוכלו לפנות אלילאורך המפגשים ולאחריהם .  תהיינה מוכנות לקראת השינויים הללו על מנת שעומד בפניכן ו

שמח  . נ), סבתא, רופא הילדיםאחות גדולה, אמא :יכולות לדברהתלמידות לציין דמויות נוספות איתן  כדאי (ה אלה או בעיש
 .  ילדות לנערותמלכוון וללוות אתכן בתהליך המרגש של  המעבר , לעזור

היא תשוחח אתכן על השינויים הגופניים והרגשיים הצפויים עם ההתבגרות  . תגיע אלינו מנחה אורחת במפגש הבאכאמור, 
נשוחח ונלמד עוד על  , נקבל מידע, בשינויים אלה ובמצגתדן  שבסרטון   במהלך המפגש נצפה . ועל המחזור החודשיעל הווסת 

  .עצמנו

 לתשומת לב המנחה 

  בשיח עם חברות או מבוגרים אחרים ולעומתן יש בנות שלא  , בית ב לנושא זה מכבר חשוב שנבין שיש בנות שנחשפו
לקדם את השיח בנושא בצורה   , רלתת את הדעת לשפה ולתוכן שעולים בשיעו,  יש לגלות רגישות . שיח בנושאל נחשפו 

 . מבוכהסימנים של ולתת לגיטימציה ל ,עדינה ורגישה 
  להכין את הבנות לקראת התמונות    חשובבכדי לנסות ולצמצם את אי הנוחות והמבוכה בעקבות הצפייה בסרטון ובמצגת

הנשיים   י המיןלציין בפניהן שתוצגנה מספר תמונות מאוירות שתתמקדנה במבנה איבר  מומלץ. שתוצגנה בסרט
 .החיצוניים והפנימיים

  התרומה של  את שמתאר את התוכניות לפרטיה, לציין את מטרות התוכנית ומכתב טרם הפעילות מומלץ לשלוח להורים
הזדמנות    לשמשמכתב זה יכול .  בבית הספרשיח מכין עם הבנות לקראת השינויים בגיל ההתבגרות, הן בבית והן  

 . לבין האימהות  ילדותה  מקרבת בין  הלשיח  נהדרות 
   חששות, יש מקום  בשיעור ההכנה עלו וצפו בכיתה ש  - מגיעה. למשל היאלהכין את המנחה לאקלים הכיתתי אליו חשוב

פתיחה ארוכה, אמפטית ומכילה יותר. בכיתה שניכר היה שהבנות חשופות למידע שאינו מותאם גיל/   לאפשר
בכיתות שנראה כי קיימת מבוכה רבה בקרב הבנות,   ידע עצמו וכו'.מידע שגוי, יש מקום לעשות סדר במלמיתוסים/ ל

 .יש מקום לשוחח על המבוכה ולתת לה תוקף לגיטימי
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  ים חנספ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 גועל  תשוקה 

 שמחה  סקרנות

 מבוכה פחד 
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 מתח לחץ

 ציפייה  סלידה 

 בהלה  תסכול 
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 בושה  נעימות

 בדידות עוררות

 שנאה  אהבה 
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מה ידוע לך על גיל  

 ההתבגרות?
 

 
ל גיל מה ידוע לך ע 

 ההתבגרות?
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כל מה שרציתי לדעת ולא 
 העזתי לשאול

 

כל מה שרציתי לדעת ולא 
 העזתי לשאול

 

כל מה שרציתי לדעת ולא 
 העזתי לשאול

 

כל מה שרציתי לדעת ולא 
 העזתי לשאול

 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
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 משרד החינוך
 השירות פסיכולוגי ייעוצי

 היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער 
 

 

 מפגש שלישי
 סדנה לאחר מפגש "בקשר אלייך"

 

 רקע

 

מפגש זה הינו בעל חשיבות לצורך עיבוד המפגשים הקודמים,  ארגון הידע שהועבר והמשך חידוד מסרים מעצימים 
 לגבי תפיסות מגדריות ונשיות. 

 

 

 מטרות

 
 .עיבוד התהליך ומתן לגיטימציה למגוון הרגשות, המחשבות והתגובות 

 .זיהוי מבוגרים משמעותיים כ"כתובות" להיוועצות וכמקורות מידע מהימנים 

  .הנכחת מקומן של המחנכת, היועצת וההורים כדמויות לשיתוף והיוועצות 

 .הצבת מטרות אישיות לטווח הקצר והארוך 
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 משרד החינוך
 השירות פסיכולוגי ייעוצי

 היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער 
 

 

 מסרים

 

  זהו תהליך טבעי ובריא. -בגיל ההתבגרות כל בת עוברת שינויים והתפתחות 

 .כל אחת צומחת ומתפתחת בקצב שלה 

  שלה.לכל אחת הייחודיות והמיוחדות 

 בנים ובנות הם שווים וגם שונים 

 גם בקרב הבנות יש דמיון ושוני 

  .חשוב לקבל ולכבד את האחר גם אם הוא שונה 

 .לבנות ולבנים יש הזדמנויות שוות 

   זה נורמלי ולגיטימי בהתאם לשלב ההתפתחותי. -בכל גיל עולות בנו שאלות ומתחדדים צרכים 

  ותי אחד לפחות אתו נוח לך לחשוב ולשוחח.חשוב לאתר מבוגר משמע -יש עם מי לדבר 

 .את יקרת ערך! מגיע לך שינהגו בך בכבוד. לאף אחד אין זכות לפגוע בך, בגופך או בנפשך 

  שתפי. אל תשארי לבד!  -אם משהו מטריד אותך 

 .אמא אבא, המחנכת והיועצת ישמחו לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין 

 

 

 הלך הפעילותמ

 

 שלב ראשון

רשמים, תאסוף היא   . מה עבר על הבנות  בעקבות המפגש האחרון מורה תברר ההיועצת /  פתיחה: 
 .תחושות, רגשות

 :חדש הן למדו היועצת / המורה תשאל איזה מידע משימה:

 האם הן הופתעו ממשהו? 

 היא וחברותיה חוות?ועל התהליך ש העצממשהו חדש על  תהגיל מי  

  וכיצד הרגישה בשיחה עם חבריםאו  שוחחה על המפגשים הללו עם ההורים מי ? 

  .מדועהאם הן היו ממליצות לחברות שלהן לעבור את הסדנה? 
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 משרד החינוך
 השירות פסיכולוגי ייעוצי

 היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער 
 

 שני שלב

סביב גיל ההתבגרות (להזכיר את מנעד  בעברהעלו הן התחושות שאת ות תלמידלמורה תזכיר ההיועצת/
) ותשאל את הבנות:  "עם איזו תחושה כל 1תפזר על הרצפה את כרטיסיות הרגשות (בנספח שיעור   יאההתחושות). 

  ?האם התחושה השתנתה מאז  המפגש הראשון ?ביחס להתבגרות ולהתפתחותכעת אחת מכן נמצאת 

 רגישות גלותאת היחס והגישה שלהן כלפי הנושא. חשוב ל עשויות לשנותשהנערות   על המנחה לקחת בחשבון
 .השינוי אמפטיה ולנסות להבין מהיכן  נובעו

, מומלץ להיוועץ עם מדריכת המיניות ולהמשיך ולעבוד עם הנערות, בכדי כלפי הנושאבמידה ויעלו תחושות שליליות 
 .ותנובעהן לעבד  את התחושות השליליות ולהבין מהיכן 

 שלב שלישי

(במידה והבנות לא הספיקו  .run like a girlסרטון צפינו בבסוף הסדנה הקודמת  - מורה אומרת לבנותההיועצת/
בתפיסות לרוב מקורם הסרטון ממחיש שההבדלים בין המינים  שוב).  נולהקרילראות את הסרטון  המנחה תוכל 

אינן סביבתיות או  ממעצורים אישיים וכי הן נובעות יותר מתפיסות  נשיות"  מגבלות"ש הסרטון מוכיח  חברתיות. 
 .בפועל יכולות לעשות נשים ובנותשקשורות למה 

אתן יכולות/לא יכולות  ואומר לכן מה קול חיצוני שמשפיע עליכן  או שאין שום מגבלה  חשובנה משימה:
(למנחות: לא מדובר רק במקצוע אלא גם   ?גדולות ינהכשתהיהייתן רוצות לעשות/להיות  באמת מה לעשות. 

 בחלום או תחום עשייה של הגשמה או השפעה).

 (קיים בנספחים) ".כשאהיה גדולה אני רוצה להיות/לעשות ...." – לחלק לבנות דף עם דמות מצוירת עם בועית

 סיכום

 .בנספחים)(קיימים כלל. ניתן להשתמש בהיגדים לאסוף ולסכם את התהליך שעברו בסדנה זו וב
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 : משפטים להשלמה -היגדים 

 

 ____________________________________________________________ בסיום השיעורים  אני מרגישה

 ________________________________________________ משהו חדש שלמדתי בהשיעורים הללו

 _____________________________ ידעתי על ________________________________ אבל לא ידעתי ש

 ____________________________________________________________________ אהבתי מאוד את

 __________________________________________________________________ מאוד עזר לי להבין ש

 __________________________________________________ בעקבות המידע שקבלנו התחלתי לחשוש מ

 _______________________________________________________________________ שימח אותי ש

 ______________________________________________________________ השיעור גרם לי לחשוב על

 _______________________________________________  אחרי השיעורים רציתי להמשיך לדבר ופניתי אל

 _____________________________________________ שלמדנו היא אמרה ש כשספרתי לאמא שלי על מה

 .שוחחתי עם ___________________________ על המפגשים

 _______________________________________________________________ כעת אני ממש מצפה ש

 _____________________________________________________ הייתי מבקשת לשמוע יותר / ללמוד על

 ________________________________________________________________________ רציתי להגיד

 _________________________________________________________ משהו נוסף שאני רוצה לדעת הוא

 ________________________________________________________ לא ממש הבנתי את מה שנאמר על

 _____________________________________________________________________ היה לי קשה עם

 _______________________________________________________________________ הרגיע אותי ש

 הרגשתי לא בנוח עם זה ש ______________________________________________________________
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