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ברוכים הבאים לגיל ההתבגרות!

חלק	מתהליך	ההתבגרות	של	הבת	הוא	קבלת	המחזור	החודשי.

גיל	קבלת	המחזור	החודשי	הראשון	משתנה	בין	נערה	לנערה,	אך	על	הנערות	להיות	מוכנות	ומודעות	

לתהליכים	המתרחשים	בגופן	ולהשלכות	שיש	לכך	בהיבט	הרגשי	והחברתי.	

מילות המפתח הן: 
ללמוד,	להבין,	להתכונן,	להרגיש,	להתרגש,	להיות	מודעים	)בנים	ובנות

כאחד(	לתהליכים	המתרחשים,	לגלות	פתיחות,	להסתגל	ולקבל	אחריות.

שאלות להתייחסות
בהיבט הגופני:

מהו	תהליך	קבלת	המחזור? 	•
כיצד	מתמודדים	עם	המחזור	החודשי?	כיצד	נערכים?	 	•

מהם	הסימנים	המוקדמים	המסמלים	את	בואו	של	המחזור	החודשי? 	•
כיצד	משפיע	המחזור	החודשי	על	חיי	היומיום?	 	•

בהיבט הרגשי:

עם	אילו	תחושות	מתמודדת	הנערה	בעת	קבלת	המחזור	החודשי	הראשון? 	•
כיצד	מתמודדת	הנערה	עם	השינוי	המסמל	עבורה	את	ניצני	הנשיות? 	•

כיצד	ניתן	לסייע	לה	להסתגל	למצב	החדש	ולקחת	אחריות	בהתמודדות? 	•

מטרות
הקניית	ידע	על	המחזור	החודשי	ועל	התהליכים	הגופניים. 	•

פיתוח	מודעות	וסיוע	להסתגלות	ולהתמודדות	עם	המחזור	החודשי	כחלק	מאורח	חיים	בוגר. 	•
יצירת	דו-שיח	פתוח	ואחראי	על	היגיינה	נשית	בהקשרים	השונים. 	•

אמצעי הוראה ולמידה
מערך שיעור

שקפים

עזרי הוראה

דפי משימה

דברים שכדאי לדעת

לקחת הביתה
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פעילות מס' 1
אמצעים:

שאלון מקדים	פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 1 - שאלון מקדים

כרטיסי תחושות וכרטיסים פתוחים	פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 1 - כרטיסים

שקפים

דברים שכדאי לדעת פרק 3 << דברים שכדאי לדעת 

לקראת	הפעילות	ניתן	לתת	לתלמידים	שאלון מקדים	לבירור	ידע,	מהלך	שאינו	מחייב	דיווח	תשובות	

מידי.	העובדות	יתבררו	בתהליך	הלמידה	)תהיה	בקרת	תשובות	בידי	המורה(.

פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 1 - שאלון מקדים - בקרה למורה

פרק 3 << דף משימה << פעילות מס' 1 - שאלון מקדים

שלב ראשון:

לפתיחת	הנושא	ולשם	יצירת	אווירה	של	פתיחות	והזדהות	תיערך	פעילות	המפגישה	את	הבנות/הבנים	

עם	סיפור	אירוע,	שאותו	אפשר	להציג	במליאה	כמשחק	תפקידים	או	לתת	ככרטיס	אירוע	בידי	קבוצות	

שיח	קטנות.

מיומנה של עמית

יום שלישי הוא יום ארוך, שבע שעות לימוד, אבל אני אוהבת את היום הזה כי יש לי שעתיים מדעים. 
השנה יש לי מורה נחמדה וחתיכה שמעבירה את החומר טוב ודי אוהבת אותי )כך לפחות אני מרגישה(.

את יום שלישי 5 במאי אני לא אשכח. ביום הזה "קיבלתי" בפעם הראשונה... ועוד איפה? בבית הספר!
הייתי בטוחה שכולם רואים את מה שיש לי על התחתונים. נו... את מה? את "הכתם". 

השיעור התחיל ואני נשארתי בשירותים כדי שאף אחד לא יראה אותי. ואז... כמו שאני יוצאת מן השירותים עם 
התיק על הגב, תלוי לו עד הישבן ומכסה את אחוריי, באה מולי המורה למדעים ושואלת: "עמית, הצלצול 

היה מזמן. למה את עדיין בחוץ עם התיק על הגב? קרה משהו?" עמדתי שותקת כאילו בלעתי את הלשון. 
היא שוב חזרה על השאלות שלה... ואני, מצד אחד כל כך התביישתי, אבל מצד שני שמחתי שזו היא. 
מלמלתי בשקט בשקט: "קיבלתי... ואני לא יודעת מה לעשות". היא הקשיבה ואמרה: "חכי לי פה אני 

כבר חוזרת". כשחזרה היה בידה תיק קטן, כמו תיק איפור... היא הגישה לי אותו ואמרה: "יש בפנים 
תחבושות". ובחצי חיוך שאלה: "תסתדרי לבד?" הנהנתי בראשי ואמרתי שהכול בסדר, אך ביקשתי ממנה 

להישאר רק למקרה שמשהו ישתבש. היא חיכתה עד שיצאתי ועל פניי חיוך מבויש...
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שלב שני:

הצעה: ניתן	לעצור	ולהפסיק	את	הסיפור	בנקודות	שונות,	כמו	למשל	לאחר	המשפט:	"כמו	שאני	יוצאת	

מן	השירותים	עם	התיק...	באה	מולי..."	או	בכל	צומת	מעניין	אחר,	כגון:

"חכי	לי	פה.	אני	כבר	חוזרת,	וכשחזרה...",	והתלמידים	יוזמנו	להציע	המשך	לסיפור.

לאחר	שהתלמידים	ייחשפו	לאירוע	)המקורי	או	עם	אפשרויות	פיתוח	חדשות(	יש	למפות	תחושות	

הבאות	לידי	ביטוי	בקטע	ומעוררות	תגובות	אצל	התלמידים.	תודגש	הלגיטימציה	הניתנת	לתחושות	

השונות.	בהמשך	יוזמנו	התלמידים	להגיב	בשאלות,	באסוציאציות	וביצירה.

ניתן לערוך מיפוי תחושות בעקבות האירוע המסופר, בשתי דרכים:

א.	להשתמש	בכרטיסים	שהוכנו	מבעוד	מועד	ויוצמדו	ללוח	תוך	כדי	שיח	משוב,	במליאה:	כרטיסי 

תחושות מוכנים וכרטיסים פתוחים להוספה. 

פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 1 - כרטיסי תחושות וכרטיסים פתוחים

אפשר	גם	לפזר	את	כרטיסי	התחושות	על	הרצפה	במרכז	החדר,	כשכל	התלמידים	יושבים	מסביב	

במעגל,	להזמין	כל	אחד	לבחור	כרטיס	תחושה	ולהתייחס	אליו	בהקשר	של	המחזור	החודשי.	

לאחר	מכן	יוזמנו	התלמידים	לבחור	תחושה	ולהציג	אותה	באמצעים	חזותיים,	תוך	בחירת	צבע,	צורה	

גזורה,	תמונה,	איור,	אותיות	מאוירות	המבטאות	את	התחושה	וכד'.	

ניתן	להביע	את	התחושה	גם	בתנועה,	באמצעות	קולות,	בפנטומימה	וכד'.

ב.	לבצע	את	הפעילות	גם	בקבוצות	קטנות.	יש	להכין	מאגר	כרטיסים	לכל	קבוצה.

כל	אחד	מן	המשתתפים	בקבוצה	יבחר	כרטיס	תחושה	מסוים	ויוזמן	לבטא	את	בחירתו	בעל	פה	או	

בייצוג	חזותי:	צורה,	צבע,	תמונה	וכד'.	לאחר	שכולם	יציגו	את	בחירותיהם	יוכן	מיצג	קבוצתי:	קולאז',	

טקסט	יצירתי,	קטע	דרמתי	או	ריקוד,	אשר	ישקף	את	התחושות	של	חברי	הקבוצה	ויוצג	במליאה.

בנוסף,	כל	קבוצה	תתבקש	להציג	שאלה	אחת	או	יותר	המעסיקה	אותה.	השאלות	ייכתבו	על	הלוח.

שלב שלישי: 

פרזנטציה ודיון
בתום	הפרזנטציה	תעלה	כל	קבוצה	שאלות	לדיון	בנושא.	

את	השאלות	והדיון	כדאי	לכוון	לכך	שלא	יתמקדו	בצד	הטכני	אלא	בנושא	הרגשי,	האישי	והחברתי.	

חשוב	כמובן	להעביר	את	המסר	שמגוון	התחושות	הוא	לגיטימי.	יש	להשאיר	מקום	לשאלות	גם	של	

בנים	וגם	של	בנות.

הצעה: קיימת	אפשרות	לעבוד	בקבוצות	הומוגניות	-	בנים	לחוד	ובנות	לחוד,	ואת	הדיון	בעקבות	הצגת	

התוצרים	לערוך	במליאה	משותפת,	או	לחלופין	לפעול	מלכתחילה	בקבוצות	הטרוגניות,	לשיקול	דעת	המנחה.

הקניה:
לאחר	הפעילות	הפותחת	ניתן	להשתמש	על	פי	הצורך	בשקפים	להקניית	תכנים	המתמקדים	באיברים	

הפנימיים	של	האישה	)ראו	דברים שכדאי לדעת(.

פרק 3 << דברים שכדאי לדעת
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פעילות מס' 2
אמצעים:

כרטיסי דומינו	פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 2 - כרטיסי דומינו

שקפים

דברים שכדאי לדעת פרק 3 << דברים שכדאי לדעת

"דומינשי" - לסדר את המחזור 
לקראת	העמקת	הידע	בנושא	המחזור	החודשי	בהיבט	הפיזיולוגי,	תתחלק	הכיתה	לקבוצות.	

יש	להדפיס	מבעוד	מועד	ערכות	כרטיסי דומינו	כמספר	הקבוצות,	לגזור	ולחלק	לכל	קבוצה	ערכת	

משחק	אחת.

פרק 3 << עזרי הוראה << פעילות מס' 2 - כרטיסי דומינו

הוראות משחק

סדרו	את	הלוחיות	המפוזרות	להלן	על	פי	רצף	המחזור	החודשי.

יש	להתחיל	בלוחית	המתארת	את	השלב	הראשון	של	המחזור,	ולהתאים	לתוכנה	השמאלי	תוכן	ימני	

של	לוחית	אחרת,	וכך	הלאה.

אם	תסדרו	את	כל	החוליות	ברצף	הנכון,	תקבלו	מילה	בעלת	משמעות	חשובה,	המורכבת	מאות	

מודגשת	אחת	מבין	האותיות	שבכל	לוחית.

בהצלחה

עם	סיום	המשחק	וגילוי	המילה	המסתתרת:	התבגרות,	יציגו	המורים	את	סדר	המחזור	החודשי	

בתרשים	זרימה	מאורגן,	כבקרה	לתהליך	המשחקי	ולהעמקת	התובנות.

את תרשים הזרימה ניתן להציג בכמה דרכים:

להדפיס	את	התרשים	ולחלק	לכל	תלמיד	 	•
פרק 3 << עזרי הוראה << תרשים זרימה

בהמשך	להקרין	את	התהליך	ברצף	באמצעות	שקפים 	•
להכין	פלקט	להדגמה 	•

לחלופין,	ניתן	להכין	את	שלבי	המחזור	בכרטיסים	ולהצמידם	באמצעות	צמדנים	)סקוץ'(	או	בדרך 	•
	אחרת,	ברצף	הנכון	שלב	אחרי	שלב

עם	הצגת	התרשים	יוזמנו	התלמידים	לשאול	שאלות	המעסיקות	אותם	בהקשר	זה.	

בזיקה	לשאלות	יציגו	המורים	את	הנושא	בהרחבה	על	פי	הנקודות	המפורטות,	תחת	הכותרת:	להרחבת	

הידע	על	המחזור	החודשי	דברים שכדאי לדעת.

פרק 3 << דברים שכדאי לדעת
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להרחבת הידע על המחזור החודשי
ביצית מבשילה באחת השחלות, יוצאת ממנה ועוברת דרך החצוצרה לרחם.

אם אין מפגש ביצית-זרע - מקבלים מחזור חודשי.

המחזור	החודשי	נקרא	כך	כיוון	שהוא	חוזר	על	עצמו	חודש	אחרי	חודש,	כל	28	יום	בממוצע.

נבדיל	בין	הדימום	עצמו	לבין	המחזור/מחזור	הווסת	-	התהליך	כולו,	האורך	בדרך	כלל	כחודש.

אצל	נערות	צעירות	לעתים	המחזורים	החודשיים	הראשונים	הם	ללא	ביוץ,	או	שהביוץ	לא	תמיד	סדיר.

היום הראשון של המחזור החודשי

היום	שבו	מופיעה	הפרשה	דמית	הוא	היום	הראשון	של	המחזור	החודשי.	

היא	יכולה	להיות	לפעמים	חומה	כהה,	ורק	בהמשך	להפוך	לאדומה	ממש.	

היומיים	הראשונים	של	הדימום	הם	בדרך	כלל	המכבידים	יותר,	ולעתים	הם	מלווים	בכאב	בשל	

התכווצות	הרחם.

ימים 14-1 של המחזור החודשי

זהו	השלב	האסטרוגני,	קדם-ביוצי	או	פוליקולרי.

ביום	שבו	מופיע	הדימום	הווסתי	רמת	האסטרוגן	בגוף	היא	הנמוכה	ביותר.	

 .(Follice Stimulating Hormone) FSH	הנקרא	הורמון	מפרישה	המוח	יתרת	בלוטת

זהו	למעשה	הורמון	המגרה	את	הזקיקים	-	אותם	שקיקים	קטנים	בשחלה	שבהם	נמצאות	הביציות.

כשהזקיקים	חשים	בעלייה	של	ה-FSH הם	מתחילים	לייצר	אסטרוגן.	

במקביל	מתחילה	הבשלה	של	ביציות	בשחלות.	בתגובה	לאסטרוגן	דופן	הרחם	מתחיל	להתעבות,	

כהכנה	להיריון	פוטנציאלי	בהמשך.

ימים 5-2 של המחזור החודשי

הדימום	נמשך	באופן	ובהיקף	המשתנים	מאישה	לאישה.

אישה	מדממת	75-30	מיליליטר	דם	בממוצע	בכל	וסת.

ימים 14-13 של המחזור החודשי

בימים	אלה	מתרחש	הביוץ.

יום-יומיים	לפני	הביוץ	חלה	עלייה	באסטרוגן.	זהו	מעין	מסר	שהביצית	בזקיק	מוכנה	להבשיל.	

LH	הנקרא	הורמון	של	גדולה	כמות	המשחררת	המוח,	יתרת	לבלוטת	מסר	מעביר	הגבוה	האסטרוגן

(Luteinizing Hormone). עלייה	חדה	זו	היא	הגורמת	לביוץ.
ביוץ	פירושו	שחרור	של	ביצית	בשלה	מאחת	השחלות	לאחת	החצוצרות.

הביצית	עוברת	דרך	החצוצרה	אל	תוך	הרחם,	והמעבר	נמשך	כמה	ימים.	המפגש	עם	תא	הזרע	קורה	

בזמן	הזה,	בחצוצרה.

הביצית	ממשיכה	ומגיעה	אל	הרחם	)מופרית	או	לא	מופרית(.
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בזמן	הביוץ	מופרש	גם	הורמון	הנקרא	פרוגסטרון.	

השינוי	ההורמונלי	שהתרחש	משפיע	גם	על	רירית	הרחם,	ובעצם	מאפשר	את	הקליטה	הטובה	של	

הביצית	המופרית,	אם	התרחש	מפגש	ביצית-תא	זרע.

יש	נשים	החשות	את	הביוץ	עצמו,	מעין	התכווצות	קלה	בבטן	התחתונה	או	בגב.	

ייתכן	אפילו	דימום	קל	מאוד.

הפרוגסטרון,	שמופרש	בכמויות	גדולות	יותר,	גורם	לעלייה	קלה	בטמפרטורת	הגוף.

הביוץ לא תמיד מופיע בדיוק ביום ה-14,

דבר שהופך את שיטת "הימים הבטוחים" ללא בטוחה בכלל.

ימים 28-15 של המחזור החודשי

זהו	השלב	הלוטאלי,	הפרוגסטרוני	או	הקדם-וסתי.

לאחר	הביוץ	הזקיק	שהכיל	את	הביצית	הופך	ל"גופיף	צהוב"	)זה	בעצם	הצבע	שלו	תחת	מיקרוסקופ(.	

תפקידו	להמשיך	ולייצר	אסטרוגן	ופרוגסטרון,	ואם	יש	היריון	עליו	לתמוך	הורמונלית	בהיריון	עד	

שהשליה	תספק	את	ההורמונים	האלה.

אם	אין	היריון	הגופיף	הצהוב	מתנוון	בשבועיים	שלאחר	הביוץ,	ורמות	האסטרוגן	והפרוגסטרון	יורדות.	

אז	נעלמת	התמיכה	ההורמונלית	לרירית	הרחם,	הרירית	מתחילה	להתקלף	ומופיע	דימום	-	וסת	

חדשה.	

אם	נכנסים	להיריון,	ההפריה	מתרחשת	ב-24	השעות	שלאחר	הביוץ.	כארבעה-חמישה	ימים	לאחר	

ההפריה	הביצית	המופרית	מגיעה	לרחם.	העובר	המתפתח	מתמקם	בדופן	הרחם,	ברירית	שהכינה	את	

עצמה	עבורו,	וממשיך	את	התפתחותו.	

התאים	שיהיו	השליה	מתחילים	להפריש	הורמון	מיוחד	)GCH(	-	הורמון	ההיריון,	שאותו	ניתן	לבדוק	

בדם	ובהמשך	גם	בשתן,	החל	מן	היום	ה-	14-12	להיריון.	תפקידו,	בין	השאר,	להמשיך	ולגרות	את	

הגופיף	הצהוב	להפריש	פרוגסטרון	ולתמוך	ברירית	הרחם	ובהיריון.	כך	גם	נמנע	ביוץ	נוסף.

ימים 18-15 של המחזור החודשי

אלה	הימים	שבהם	הביצית	עוברת	דרך	החצוצרה	בדרכה	לרחם,	ובזמן	הזה	קיים	הסיכוי	הגדול	ביותר	

להרות.	חשוב	להדגיש	שגם	יחסי	מין	לפני	הביוץ	יכולים	להסתיים	בהיריון,	שכן	תאי	הזרע	יכולים	לחיות	

ברחם	האישה	במשך	כמה	ימים.	

ימים 20-19 של המחזור החודשי

הרחם	מכין	עצמו	לקליטת	ההיריון.	הריר	בצוואר	הרחם	נעשה	עבה	יותר	ו"עוין"	לתאי	זרע.	רירית	הרחם	

עבה	ומוכנה	להזין	ביצית	מופרית.	רמת	הפרוגסטרון	עולה.

לפרוגסטרון	תפקיד	גם	בתסמונת	הקדם-וסתית	)PMS - Premenstrual Syndrome(,	שבין	מאפייניה	

עצבנות	ופצעים	על	העור.
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ימים 28-21 של המחזור החודשי

בימים	אלה	מתרחשת	עלייה	נוספת	בהורמונים.	תיתכן	רגישות	בחזה	ותחושה	כללית	של	נפיחות.

אם	הביצית	לא	מופרית	-	רמות	האסטרוגן	והפרוגסטרון	יורדות,	הביצית	נמסה,

הרירית	מתקלפת	ונושרת	ומתחיל	דימום.

רישום מחזורים
שינויים	הורמונליים	גורמים	לשינויים	גופניים	ונפשיים	בכל	חודש:	שינויים	בהפרשות	הנרתיקיות,	עלייה	

וירידה	בטמפרטורת	הגוף,	מיחושים	בבטן	ושינויים	במצב	הרוח.	רישום	של	המחזורים	החודשיים	

מאפשר	לצפות	את	הגעת	המחזור	החודשי	הבא,	ובעקבות	זאת	שינויים	גופניים	ותסמונת	קדם-וסתית.	

כל	נערה	ואישה	היא	ייחודית	ומיוחדת,	יש	לה	"קצב"	גופני	שונה	וייחודי	לה,	וחשוב	שתכיר	את	גופה	-	

כיצד	הוא	מתנהג	ומהו	המחזור	האישי	שלה.

מעקב	אחר	המחזור	החודשי	דורש	השקעה	קלה:	יש	לרשום	את	היום	הראשון	של	הדימום	במחזור	

החודשי,	וניתן	להוסיף	רישום	גם	על	כאבים	מיוחדים,	הפרשות	חריגות	וכד'.	עדיף	לא	לסמוך	על	

הזיכרון,	בעיקר	כשהדפוס	אינו	קבוע.	חריגות,	לרבות	איחור	במחזור,	מצריכות	בדיקת	רופא.

כאבי מחזור:

	 אפשר	לקחת	משככי	כאבים.	 	•
כל	אחת	מרגישה	אחרת	בנוגע	למחזור,	ואין	מקום	להשוואה. 	•

רצוי	להמשיך	בפעילויות	שגרתיות. 	•

כדאי לשים לב: 

מה	משך	המחזור	החודשי	-	כמה	ימים	נמשך	הדימום?	 	•
נערה	או	אישה	המווסתת	באופן	קבוע	מתרגלות	לדפוס	דימום	מסוים.	חריגות	מדפוס	זה	מבחינת 	•

כמות	או	משך	הדימום	מצריכות	לפעמים	פנייה	לרופא.	 		

האם	יש	סימנים	נלווים	נוספים	בזמן	המחזור	החודשי? 	•
האם	יש	הפרשות	חריגות	בשאר	ימי	המחזור? 	•
האם	המחזור	החודשי	מלווה	בכאבים	חזקים? 	•
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פעילות מס' 3: פת-טיפ-פות )פתאום טיפה מהפות(

בהנחה	שלא	לכל	התלמידים	יש	היכרות	קודמת	עם	מוצרי	היגיינה	כלשהם,	יש	להביא	לכיתה	דוגמאות	

ולערוך	היכרות	עם	מוצרי	ההיגיינה	הנשית:

טמפונים	 	•
תחבושות	 	•
תחתוניות 	•

להדגמת	כושר	הספיגה	ניתן	לערוך	ניסוי	באמצעות	טבילת	הטמפון	או	התחבושת	בכוס	מים.	

כסיכום להדגמת המוצרים ניתן לזמן פעילות כתיבה יוצרת בקבוצות לפי אותיות הא"ב:

את	דף	המשימה	יש	להדפיס	ולצלם	כמספר	המשתתפים	)או	לזוגות/קבוצות(.

התלמידים	מוזמנים	להוסיף	מושגים,	אמצעים	וכללי	התנהגות	בזמן	המחזור	החודשי	לפי	אותיות	הא"ב	

בדף	המשימה מכתם אדום עד תחבושת היגיינית.

פרק 3 << דפי משימה << מכתם אדום עד תחבושת היגיינית

את	התוצרים	השונים	אפשר	לקרוא	במליאה	ולהעשיר	בכך	את	מאגר	ההצעות.
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פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 1

בקרה למורה

נכון או לא נכון? שאלון מקדים לבירור ידע

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	מופיע	כל	12	יום.	 	.1

נכון	/	לא	נכון 	 	 כולן	מקבלות	מחזור	עד	גיל	21.	 	.2

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	זה	דם	מלוכלך.	 	.3

נכון	/	לא	נכון 	 	 בימי	המחזור	החודשי	אסור	לעשות	פעילות	גופנית. 	.4

נכון	/	לא	נכון 	 	 המחזור	החודשי	הוא	מחלה.	 	.5

נכון	/	לא	נכון 	 	 אסור	להתקלח	בזמן	המחזור	החודשי.	 	.6

נכון	/	לא	נכון 	 	 המחזור	החודשי	פוגע	ביכולת	הזיכרון	והלמידה.	 	.7

נכון	/	לא	נכון 	 	 המחזור	החודשי	הוא	הוכחה	לבגרות	מינית.	 	.8

נכון	/	לא	נכון 	 	 בזמן	המחזור	החודשי	תמיד	יש	כאבי	בטן.	 	.9

נכון	/	לא	נכון 	 	 טמפון	קורע	את	קרום	הבתולין.	 	.10

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	נמשך	בדרך	כלל	בין	יומיים	לשישה	ימים.	 	.11

נכון	/	לא	נכון 	 	 לנערות	אסור	להשתמש	בטמפונים.	 	.12
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צחוק
מבוכה
פחד

התרגשות
כרטיסי תחושות

פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 1
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שמחה
בכי

בושה
הלם

כרטיסי תחושות
פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 1
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גאווה
ציפייה
אכזבה

קנאה
כרטיסי תחושות

פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 1
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כרטיסים פתוחים הוסיפו	משלכם
פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 1
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תרשים זרימה
פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 2

1

2

תרשים המחזור החודשי = מחזור הווסת
עד גיל ההתבגרות הביציות שבשחלות שרויות ב"תרדמת". כתוצאה מהתחלת הפעילות של הורמוני המין 

הנקביים מתחילים השינויים.

השלב הראשון: 
שלב זה נמשך כ-14 ימים. הביצית המצויה בתוך זקיק )שק( 

"מתעוררת", מבשילה, וכתוצאה מפקיעת הזקיק היא יוצאת מן 
השחלה אל החצוצרה. שחרור הביצית נקרא ביוץ.

ביצית בשלה שפגשה 
תא זרע בחצוצרה

ביצית בשלה שלא פגשה    
תא זרע בחצוצרה 

הביצית מתנוונת, רירית הרחם נהרסת,
מתקפלת ומופרשת עם כלי הדם אל 

מחוץ לגוף דרך הנרתיק. 

דימום זה נקרא מחזור חודשי.

הביצית המופרית שבחצוצרה ממשיכה 
לנוע אל הרחם במשך כמה ימים.
עם קליטת הביצית המופרית 

מתחיל היריון.

עם תחילת המחזור החודשי מתחיל 
שוב השלב הראשון של המחזור.

השלב השני: 
הביצית שהגיעה לחצוצרה נעה בתוכה במשך כמה ימים לכיוון הרחם.

במקביל לשינויים בשחלה ובחצוצרה מתרחשים שינויים גם ברחם: הרחם, 
המרופד ברירית, מתעבה בשכבת תאים עשירה בכלי דם.
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רירית הרחם 
נהרסת, 
מתקפלת 
ומופרשת עם כלי 
הדם מחוץ לגוף, 
דרך הנרתיק

הביצית מתנוונת

נעה בתוכה 
במשך כמה ימים 
לכיוון הרחם

בשלב השני:
הביצית שהגיעה 

לחצוצרה -

מה קורה לביצית 
בשלה שלא
פגשה תא זרע 
בחצוצרה?

במקביל
לשינויים בשחלה 

ובחצוצרה 
מתרחשים 
גם שינויים 

ברחם

הביצית שהייתה 
בתרדמה בתוך 
זקיק = שק 
"מתעוררת" 
ומבשילה

השלב הראשון
של המחזור 
נמשך כ-14 

יום

שחרור הביצית 
נקרא ביוץ

כתוצאה
מפקיעת הזקיק

יוצאת 
הביצית מן 
השחלה אל 

החצוצרה

ומה קורה 
לביצית שכן 
פגשה תא זרע 
בחצוצרה?

דימום זה נקרא 
מחזור חודשי

עם תחילת 
המחזור החודשי 
מתחיל שוב 
השלב הראשון 
של המחזור

הביצית
המופרית

שבחצוצרה
ממשיכה
לנוע אל 

הרחם 
כשבועיים.

והנה היריון!

"דומינשי" - לסדר את המחזור 

כרטיסי דומינו
פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 2
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פרק 2 << מערך שיעור << פעילות מס' 1

נכון או לא נכון? שאלון מקדים לבירור ידע

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	מופיע	כל	12	יום.	 	.1

נכון	/	לא	נכון 	 	 כולן	מקבלות	מחזור	עד	גיל	21.	 	.2

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	זה	דם	מלוכלך.	 	.3

נכון	/	לא	נכון 	 	 בימי	המחזור	החודשי	אסור	לעשות	פעילות	גופנית. 	.4

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	זה	מחלה.	 	.5

נכון	/	לא	נכון 	 	 אסור	להתקלח	בזמן	המחזור	החודשי.	 	.6

נכון	/	לא	נכון 	 	 המחזור	החודשי	פוגע	ביכולת	הזיכרון	והלמידה.	 	.7

נכון	/	לא	נכון 	 	 המחזור	החודשי	הוא	הוכחה	לבגרות	מינית.	 	.8

נכון	/	לא	נכון 	 	 בזמן	המחזור	החודשי	תמיד	יש	כאבי	בטן.	 	.9

נכון	/	לא	נכון 	 	 טמפון	קורע	את	קרום	הבתולין.	 	.10

נכון	/	לא	נכון 	 	 מחזור	חודשי	נמשך	בדרך	כלל	בין	יומיים	לשישה	ימים.	 	.11

נכון	/	לא	נכון 	 	 לנערות	אסור	להשתמש	בטמפונים.	 	.12
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פרק 3 << מערך שיעור << פעילות מס' 3

מכתם אדום עד תחבושת היגיינית
אתם/אתן	מוזמנים/מוזמנות	לנסח	בלשונכם/ן	הנחיות	בנוגע	למחזור	החודשי.	

תוכלו	להשתמש	במושגים	שרכשתם/ן	בזמן	הלמידה	ולנסחם	באופן	יישומי	ומתאים	לכם/ן.

אם	המחזור	הקדים

בזמן	המחזור	לא	מפסיקים	את	שגרת

גוף	הנערה	עובר	שינויים
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איברי המין הפנימיים:
נרתיק

הנרתיק	הוא	פתח	המחבר	בין	איברי	המין	החיצוניים	לפנימיים.	

זוהי	תעלה	צרה	באורך	שישה	עד	עשרה	ס"מ	מפתחה	ועד	לצוואר	הרחם	)פתח	הרחם(.	

הנרתיק	נמתח	הודות	לדפנות	השריריים	שלו.	הוא	יכול	להכיל	טמפון,	וגם	מאפשר	לתינוק	לעבור	דרכו.

לנרתיק	מנגנון	השומר	על	עצמו	מפני	זיהומים.	במהלך	גיל	ההתבגרות	מופיעות	הפרשות	טבעיות	

המשנות	את	אופיין	במהלך	החודש.	ההפרשות	הללו	הן	חלק	ממנגנון	ההגנה	של	הגוף.	ייתכן	שיהיה	

ריח	קל	להפרשות,	אבל	לא	אמור	להיות	ריח	עז.	ההפרשות	לא	אמורות	להיות	בצבע	ירוק	או	צהוב	

עמוק,	ולא	לגרד	ולשרוף.	

הופעת	הסימנים	הללו	מעידה	לפעמים	על	דלקת	בנרתיק	-	יש	לגשת	לרופא	ולהיבדק.

בכיתות	הגבוהות	יותר	אפשר	ללמד	כי	להפרשות	הנרתיק	יש	גם	תפקיד	בזמן	קיום	יחסי	מין:	הן	

"משמנות"	את	הנרתיק	ומשמשות	נוזל	סיכה.	הנוזל	בנרתיק	משתנה	גם	בהתאם	למחזור	החודשי.	

כשצפוי	ביוץ,	הריר	"ידידותי"	לתאי	הזרע	ומאפשר	את	התקדמותם.	לאחר	הביוץ	הריר	נהיה	"עוין"	לתאי	

הזרע	ואינו	מאפשר	את	התקדמותם.

צוואר הרחם
בקצה	העליון	של	הנרתיק	נמצא	צוואר	הרחם,	המחבר	בין	הנרתיק	לרחם	עצמו.	

קוטרו	כשלושה	ס"מ	ובמרכזו	פתח	קטן	שדרכו	יוצא	הדימום	הווסתי.	אצל	נשים	שאינן	בהיריון	רוחב	

הפתח	הוא	מילימטרים	ספורים.	במהלך	הלידה	הפתח	הזה	מתרחב	עד	כדי	עשרה	ס"מ,	כדי	לאפשר	

לתינוק	לעבור	דרכו.	

חשוב	להסביר	שצוואר	הרחם	אינו	מאפשר	לטמפון	)או	לקונדום	שנפל...(	"ללכת	לאיבוד"	בנרתיק	

ולהגיע	בטעות	לרחם.

תוספת	אפשרית:	גם	צוואר	הרחם	מפריש	נוזל	שתפקידו	למנוע	כניסת	זיהומים	לרחם	וכן	לסייע/למנוע	

כניסת	תאי	זרע	לרחם	בהתאם	למחזור	החודשי.	גלולות	למניעת	היריון	פועלות	בין	השאר	גם	על	הריר	

הזה	והופכות	אותו	ל"עוין"	לתאי	הזרע.	זהו	למעשה	עוד	מנגנון	שבאמצעותו	הגלולות	מונעות	היריון.

רחם
הרחם	נמצא	מעל	צוואר	הרחם.	צורתו	כצורת	אגס,	וגודלו	אצל	אישה	שאינה	בהיריון	כגודל	אגרוף.

תפקידו	העיקרי	של	הרחם	הוא	להוות	סביבה	נוחה	ומזינה	לעובר	במהלך	ההיריון.

הרחם	הוא	איבר	שרירי	מאוד	היכול	להימתח	בצורה	מדהימה	במהלך	ההיריון	-	עד	כדי	כך	שהוא	מכיל	

תינוק	מפותח	לחלוטין.	לאחר	הלידה	הוא	שב	ומתכווץ.	

בדופן	הרחם	קיימת	רירית	המכילה	כלי	דם	ורקמת	תמיכה.	זהו	חלק	הרחם	שמתקלף	ונושר	בכל	חודש	

ולמעשה	מרכיב	את	הדימום	הווסתי.

במהלך	המחזור	החודשי	הרחם	יכול	להתכווץ	בתגובה	לאותות	הורמונליים.	הרחם	גם	מתכווץ	בזמן	

תהליך	הלידה	-	אלה	הם	הצירים.

לרחם	שלושה	פתחים:	פתח	אחד	מוביל	לצוואר	הרחם	כלפי	מטה,	ושני	פתחים	מובילים	לשתי	

החצוצרות,	אחד	בכל	צד.



משרד 
הבריאות

משרד 
החינוך

ידידות התכנית תלמה

היגיינה נשית

פרק 3

דברים
שכדאי לדעת

בחזרה
לתוכן
העניינים

חצוצרות
אלה	הן	שתי	צינוריות	הנפתחות	אל	חלל	הרחם	בחלקו	העליון.	אורכן	כ-	12-7	ס"מ.	החצוצרות	הן	

מקום	המפגש	בין	הביצית	לבין	תא	הזרע.	הן	מאפשרות	מעבר	של	תאי	זרע	אל	הביצית	ומעבר	של	

הביצית	אל	תא	הזרע.	הן	גם	מזינות	את	הביצית	המופרית	בימיה	הראשונים	ומעבירות	אותה	אל	חלל	

הרחם.	

הקצה	של	כל	חצוצרה	נראה	כאוסף	אצבעות,	המסייעות	באיסוף	הביצית	הבשלה	מן	השחלה	אל	תוך	

חלל	החצוצרה.	קוטר	החצוצרה	קטנטן.

שחלות
החצוצרות	מובילות	אל	שתי	שחלות,	אחת	בכל	צד	של	הרחם.	קוטרן	של	השחלות	כשלושה	ס"מ,	והן	

מכילות	את	כל	מאגר	הביציות	של	האישה.	מספר	הביציות	בשחלה	תלוי	בגיל	האישה.	המספר	הגדול	

ביותר	של	ביציות	נמצא	בשחלות	לפני	הלידה,	עוד	ברחם	)כשישה	עד	שבעה	מיליוני	ביציות(.	בלידה	

יש	בשחלות	כשני	מיליוני	ביציות.	בגיל	ההתבגרות	נשארות	כ-500,000-300,000	ביציות	ומספרן	הולך	

ופוחת.	תהליך	ההפחתה	הוא	טבעי	ולא	ניתן	לשינוי	או	הפסקה.	ממאגר	ביציות	ענק	זה	רק	כ-500	

ביציות	יבשילו	במהלך	חייה	של	אישה.

בגיל	ההתבגרות	ההורמונים	נותנים	פקודה	לשחלות	להתחיל	ולהבשיל	ביציות.	בכל	חודש	יוצאת	ביצית	

בוגרת	אחת	מאחת	השחלות	בתהליך	אקראי,	לאו	דווקא	לסירוגין.	

השחלות	גם	אחראיות	על	הפרשת	ההורמונים	אסטרוגן	ופרוגסטרון	-	הורמוני	המין	הנשיים.

איברי המין החיצוניים
אצל	הבנות	המערכת	היא	אמנם	ברובה	פנימית,	אך	קיימים	גם	איברי	מין	חיצוניים.	חשוב	לציין	שכמו	

שאנשים	לא	זהים	במראה	שלהם,	כך	גם	איברי	המין	של	כל	אישה	ייחודיים	לה	וקיימות	וריאציות	

שונות,	כולן	תקינות.

הדרך	הטובה	ביותר	ללמוד	היא	להסתכל.	נכון,	זה	קשה	)ומביך(,	אבל	אפשר	לשבת	בבית	לבד,	עם	מראה.

כדאי	לעודד	היכרות	עם	הגוף,	על	אף	המבוכה.	הדבר	יקל	גם	על	שימוש	בטמפונים.

מונס	
ה"גבעה"	הקטנה	שמעל	כל	אזור	איברי	המין	החיצוניים.	זוהי	מעין	כרית	קטנה	המכילה	תאי	שומן,	

שעליה	גם	צומח	שיער.

שפתיים גדולות
שני	חלקי	עור	הסוגרים	על	אזור	איברי	המין	החיצוניים.	אצל	ילדות	השפתיים	הגדולות	הן	חלקות,	ואצל	

נערות	מפותחות	ונשים	הן	נעשות	כהות	יותר	ומתכסות	שיער.

שפתיים קטנות
השפתיים	הקטנות	הן	פנימיות	יותר	ביחס	לשפתיים	הגדולות.
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דגדגן
נמצא	בחלק	העליון	שבין	שתי	השפתיים	הקטנות.	זהו	מעין	קפל	עור	קטן,	בליטה	קטנטנה.	

הדגדגן	עשיר	בקצות	עצבים	ורגיש	למגע,	ויש	לו	תפקיד	חשוב	בחיי	המין	של	האישה.

פתח השתן
זהו	הפתח	העליון	ביותר,	ממש	מתחת	לדגדגן,	וממנו	יוצא	השתן.

פתח הנרתיק 
נמצא	מתחת	לפתח	יציאת	השתן.	סביב	הפתח	נמצא	קרום	הבתולין,	שלו	פתח	מרכזי	אשר	דרכו	יוצא	

הדם	בזמן	המחזור	החודשי.	קרום	הבתולין	מופיע	בצורות	שונות	אצל	נשים	שונות:	יש	נשים	שאצלן	הוא	

קטנטן	וכמעט	לא	מורגש,	ואצל	אחרות	הוא	גדול.	אצל	חלק	מן	הנשים	לקרום	יש	יותר	מפתח	אחד.	

הימצאותו	אינה	מעידה	על	כך	שהאישה	בתולה.	בתולה	היא	אישה	שטרם	קיימה	יחסי	מין.	ייתכן	קיום	

יחסי	מין	בלי	לפגוע	בקרום,	ויש	נשים	שלא	קיימו	יחסי	מין	אך	הקרום	אצלן	קטנטן	וקשה	לזהותו.

פי הטבעת 
הפתח	התחתון	ביותר	שדרכו	יוצאת	הצואה	)לא	ממש	חלק	מאיברי	המין	החיצוניים(.

כאבי מחזור/תסמונת קדם-וסתית
תסמונת	קדם-וסתית	כוללת	את	כל	התחושות	המופיעות	לפני	המחזור	החודשי	ובמהלכו.

לתסמונת הקדם-וסתית שלושה היבטים:
1.	מאפיינים	פסיכולוגיים	-	מתח,	מצבי	רוח	משתנים,	עצבנות,	דיכאון,	בכי.

2.	מאפיינים	גופניים	-	כאבי	בטן,	כאבי	גב,	רגישות	בשדיים,	בחילות,	מיגרנות,	כאבי	רגליים,	הופעה	של	

פצעונים	ותחושת	נפיחות.

3.	מאפיינים	התנהגותיים	-	תיאבון	רב	יותר	לפחמימות	מתוקות	ולממתקים.

אין	ספק	שכאבי	מחזור	מציקים	וגורמים	לאי	נוחות.	הרפואה	התקדמה	מאוד	ב-100	השנים	האחרונות,	

אך	טרם	מצאה	פתרון	מלא	ואמיתי	לתסמונת	הקדם-וסתית.	יש	לבעיה	פתרונות	חלקיים	שונים,	

היכולים	לעזור.	שיטת	הניסוי	והטעייה	בהחלט	תעזור	לכל	אחת	להבין	מה	טוב	לה.	כדאי	לרשום	ביומן	

ניסיונות	לפתרון	הבעיה	ואיזה	מביניהם	הניב	תוצאות	חיוביות.

קשר עם גופך
להיות	בקשר	עם	גופך	עשוי	להועיל.	חשוב	שכל	אחת	תשים	לב	כיצד	היא	מרגישה	סביב	הופעת	

המחזור	חודשי:	אם	היא	יודעת	שהיא	נוטה	להיות	רגישה	יותר,	עליה	לנסות	לקחת	פחות	ללב;	אם	יש	

לה	נטייה	להתכווצויות	וכאבים,	עליה	לא	לתכנן	פעילות	רבה	מדיי	ליום-יומיים	הראשונים	של	המחזור	

החודשי;	לפעמים	שינוי	קטן	בשעות	השינה	או	בתזונה	יגרום	להבדל	עצום	בהרגשה.
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תזונה
אין	ספק	שתזונה	נכונה	מסייעת:	היא	משפיעה	על	רמת	האנרגיה	הכללית	של	הגוף,	על	ההתפתחות	

הכללית	ועל	השרירים	והעצמות.	בתקופת	המחזור	החודשי	יש	נשים	ונערות	שנמנעות	ממאכלים	

המכילים	מלח	או	קפאין,	ויש	השותות	תה	על	בסיס	צמחי	ומים.	רצוי	להעשיר	את	התפריט	בפחמימות	

מורכבות,	כגון	פסטה,	לחם	מלא,	קטניות,	תירס	ובורגול.	

כאבים
הכאבים	נובעים	מהתכווצותו	של	הרחם	בתקופת	המחזור	החודשי,	ובאופן	כללי	אינם	מהווים	סיבה	

לדאגה.	

כרית	או	בקבוק	חם	יכולים	לפתור	את	הבעיה,	בנוסף	לתרגילי	הרפיה	או	עיסוי	לבטן	או	לגב.	ניתן	גם	

להשתמש	בתכשירים	נגד	כאבים.

כדאי	להזכיר	שגלולות	נגד	היריון	מפחיתות	את	התחושות	המופיעות	לפני	המחזור	החודשי	ובמהלכו,	

ומקלות	על	התסמונת	הקדם-וסתית!

בדיקה גינקולוגית ראשונה
בדיקה	אצל	רופא	הנשים	כרוכה	לעתים	באי	נעימות,	אבל	פשוט	צריך	לעשות	זאת.

נערות	מגיעות	לגינקולוג	מסיבות	שונות:

איחור	בהופעת	המחזור	החודשי 	•
התפתחות	מינית	מוקדמת	או	מאוחרת 	•

אי	סדירות	במחזור	ודימומים	מוגברים 	•
כאבי	וסת 	•

אי	הופעת	וסת	ראשונה 	•
כאבי	בטן	תחתונה 	•

קבלת	אמצעים	למניעת	היריון	 	•
היריון 	•

שיעור	יתר 	•

נערה	יכולה	להגיע	לבדיקה	לבד,	עם	חברה	או	עם	בן/בת	משפחה.	בכל	מקרה	חלה	על	הרופאים	

חובת	סודיות	רפואית.	כלומר,	הרופאים	מתחייבים	שלא	לספר	לאף	אחד	)גם	לא	להורים	של	הנערה(	

מדוע	פנתה	ומהם	ממצאי	הבדיקה.	

יש	לזכור	שהרופא	או	הרופאה	הם	אנשי	מקצוע,	לכן	חשוב	למסור	את	כל	הפרטים	ומלוא	המידע	כדי	

שיוכלו	לעזור.

חשוב	לשאול	את	כל	השאלות	שהתעוררו.	אפשר	אפילו	לבוא	עם	פתק	שהוכן	מראש,	כדי	לא	לשכוח.
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דברים
שכדאי לדעת

בחזרה
לתוכן
העניינים

כיצד מתנהלת פגישה כזאת?
בדרך	כלל	מתחילים	בשיחה	שבה	נמסרים	פרטים	כלליים	על	המצב	הרפואי	והסיבה	לפנייה	לבדיקה.	

אם	יש	צורך	בבדיקה	גופנית	)ולא	תמיד	צריך(	יש	לקבל	הסבר	גם	על	הבדיקה	עצמה,	כיצד	תתנהל	

ומה	בדיוק	בודקים.	לרוב	אין	צורך	בבדיקה	פנימית	או	חיצונית	בביקור	הראשון.

בדרך	כלל	קיים	חשש	מפני	הבדיקה:	

האם	היא	תיערך	בעירום?

האם	הבדיקה	מכאיבה?	

אם	הרופא	יגלה	בעיה	כלשהי,	האם	יש	לכך	פתרון?

האם	הרופא	ישמור	סוד?

ניתן	להקטין	את	החשש	על	ידי	בחירה	של	רופא	מומלץ	וליווי	של	אימא	או	חברה.

תיאור בדיקה גינקולוגית:
הסתכלות	חיצונית 	•

הסתכלות	על	הנרתיק	ועל	צוואר	הרחם	)אם	הנערה	קיימה	כבר	יחסי	מין( 	•
ניתן	לקחת	דגימות	הפרשה	לבדיקת	פטריות	וחיידקים	או	לגילוי	מצבים	טרום-סרטניים	)משטח	על 	•

שם	פאפ( 	

בדיקה	ידנית	 	•
בדיקת	אולטרה-סאונד 	•

המסר לבת: 
חשוב שתצאי עם תשובות לכל השאלות.

עלייך להרגיש נוח מול הרופא/רופאה שלך.

אם את צריכה טיפול כלשהו, ודאי שהבנת את ההוראות.

קבלי מרשם מסודר, ובדקי האם יש לשוב לביקורת.
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לקחת הביתה

בחזרה
לתוכן
העניינים

חשוב שתכירי את גופך ומהו אופי 

המחזור החודשי/אישי שלך

)אורכו, מספר ימי המחזור, השטף...( 

רצוי שתרשמי את היום הראשון של 

הדימום, אל תסמכי על הזיכרון.


