
למה אנחנו לא מדברים  
 ?איתם

 איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מיניות 

 בעידן המסכים





 ...ועכשיו תרגיל קטן



 

 

 

איך הבנתם כיצד ילדים מגיעים לעולם? 

האם היה בחייכם מבוגר אליו יכולתם לפנות בשאלות על מיניות? 

רומנטיקה  , מה זכור לכם מהקשר בין הוריכם בכל הקשור למגע
 ?ומיניות

מה הייתה הגישה של הוריך למיניות בבית? 

בבית שלי למדתי שמין זה דבר: השלימו את המשפט: 

 

 



המונעים הקשיים מה הם 
מהורים לפתח שיח על מיניות 

 ?עם ילדיהם
 

 תפיסת עולם אידיאולוגית או עמדות שליליות כלפי
 .מיניות

חששות ומבוכה. 

להעיר דובים . "פחד להכניס להם רעיונות לראש
 "מרבצם

  זה לא התפקיד שלנו  . 

 פוגענותמפגש עם החלקים הקשים כגון. 

 

 

 

 



 ?מה הבעיה















 מרחבים פורנוגרפיים

מסרים מיניים נמצאים בכל מקום. 

המסרים רבים ומציפים. 

המסרים סותרים. 

 

 שיקוף של המציאות= ייצוגים תקשורתיים מייצרים מידע

 

 

 



 נתונים על חשיפה לפורנוגרפיה
 לפי מגדר



 נתונים על חשיפה לפורנוגרפיה
 כיתות מגדר ומגזרלפי 



 השפעת החשיפה לתכנים מיניים

דימוי מעוות של תפקידי המגדר הנשיים והגבריים 

 והפחתת אמפטיה" חיפצון"תהליכי 

בריונות מינית 

חומר פורנוגרפי מגביר דחפים מיניים 

צפייה מרובה בפורנוגרפיה מהווה מסיר עכבות 

מוקדמת וטראומטית סקסואליזציה -בגיל צעיר 



מה קורה כאשר הורים מדברים עם ילדיהם  
 ?על מיניות

 

 גיל קיום יחסי המין הראשונים עולה•

 מספר הפרטנרים המיניים יורד•

 השימוש באמצעי מניעה רווח יותר•

 השפעת המסכים מתמתנת בעזרת תיווך•

 הילדים פחות נגררים לאקטים מיניים כדי לרצות אחרים•

 הילדים לומדים לנהל רגשות ודחפים מיניים•

 



 ?מה הפתרון



 מושגים בסיסיים

 (סקס) האקט שמביא לפורקן מיני, (נקבה/זכר) סיווג -מין●

שכוללת כמה מרכיביםזו חוויה , לא רק חוויה פיסיתמיניות היא -מיניות :
היכרות , (זוגיות יחסים חברתיים) הקשר עם אדם אחר, ההנאה הגופנית

זהות מינית ומגדרית  :מיניות כוללת. המיניים עם הגוף ועם הצרכים
,  התפתחות גופנית, נטייה מינית, (אישה-גבר: מגדרית, זכר-נקבה: מינית)

ראוי  "/ שווה"עד כמה אני )תחושת ערך עצמית , הכרת הגוף ודימוי גוף
חוויות  רגשיות וגופניות  , קשרים חברתיים וזוגיים, (להיות נאהב

,  זה חטא, מין זה דבר טוב)אמונות וערכים , ('תשוקה וכו, ריגוש, התאהבות)
 (.זה אסור

ההנאה  : זו חוויה שכוללת כמה מרכיבים, מיניות היא לא רק חוויה פיסית
היכרות עם הגוף , (זוגיות יחסים חברתיים)הקשר עם אדם אחר , הגופנית

 .ועם הצרכים המיניים

 



 ?מה זה חינוך מיני

 

  או מתוכנן ,פורמלי בלתי או פורמלי ,נסתר או גלוי תהליך"

 והתנהגויות עמדות ומגבש לומד הילד שבאמצעותו ,מזדמן

   (2007 לחובר ,ארגמן) "ומיניותו למינו הקשורות

 

 הזמן כל מתרחש מיני חינוך  :בפועל

 



 ?מה זה חינוך מיני

 .  להביע עמדות ולסגל חשיבה ביקורתית, מטרתו לייצר פרשנות -חינוך ערכי

 

פורנוגרפיה-מסכים-מיניות: 

 ?מה עלינו לעשות במציאות החדשה? באיזו מציאות הילדים שלנו גדלים

מיניות בריאה: 

 כולנו נולדנו מיניים ויש חשיבות ליצור שיח חיובי בנושאים שקשורים למיניות

מניעת אלימות מינית: 

 .י שיח פתוח"אנחנו יכולים למנוע אותה ע, אלימות מינית קיימת

מגדר: 

 ?מה זה אומר לגדול כבת? מה זה אומר לגדול כבן

 



  
 עקרונות לחינוך מיני 5?  מה עושים

 

להכיר במבוכה ולדבר עליה!  לא לפחד כלל.  

זו לא שיחה חד פעמית! אל תחכו לשיחה.   

הגיבו למציאות שהילדים נחשפים אליה. 

ליזום ולהראות מעורבות בחייהם של ילדיכם. 

תעבירו את המסר שהם נורמליים. 




