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: ו פ ת ת ש ה ם  י ש ג פ מ ה ת  ב י ת כ ב

רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי - כתבו: ד"ר תמר ארז, ד"ר אסנת בינשטוק
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על פי התכנית "טיפ-טיפה אלכוהול במידה הנכונה", מפגש מס' 2-6:  

כתבו: חנה שטרליד, רות לקט, גליה שחם, אילה מרקוביץ, אסתי      
גרוס, הדס פילצר, דגנית פלס  

חברות ואהבה
כתבו: טלי טרגר, איריס מנדה, נטע ידיד מפגש מס' 7-10: 

דימוי גוף
כתבו: טלי טרגר, איריס מנדה בן-יעקב, נטע ידיד מפגש מס' 11-14: 

פורנוגרפיה / תכנים לא ראויים ברשת
כתבו: טלי טרגר, איריס מנדה בן-יעקב, נטע ידיד, מיכל שביב מפגש מס' 15-18: 

ניהול מצבי מצוקה - תוכנית פיתוח חוסן לכיתה ח'
כתבו: רחל אברהם, שוש צימרמן מפגש מס' 19-22: 

גולשים לחופים בטוחים
על פי "גולשים לחופים בטוחים" חוברת "כישורים וקשרים" מפגש מס' 23-26: 

כתבו: מינה פנצר, חנה שדמי, אורלי סרוסי, חוה ברנע, שוש צימרמן,   

אליזבט גלאון, אלה אלגרסי   

נוער בראי המדיה
כתבו: אלה אלגרסי, מינה פנצר, חנה שדמי מפגש מס' 27-28: 

הימורים - משחקים מסוכנים
כתבו: אלה אלגרסי, מינה פנצר, חנה שדמי מפגש מס' 29-30: 

כתבה: דליה בנימיני מפגש מסיים 
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נגה נחשוןנגה נחשון - מדריכה ביחידה למניעת סמים, אלכוהול, טבק - שפ"י
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רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

כיתה ז׳-ט׳:

מרחב החיים:
המעבר של התלמיד מבית-ספר יסודי לחטיבת 
ביניים כרוך בשינויים אחדים המתרחשים בו-

מלימודים  להתבגרות,  מילדות  מעבר  זמנית: 
במסגרת קטנה יחסית למערכת גדולה יותר בדרך 

כלל; מעבר למבנה לימודי שונה ופחות מוכר. המכוון יותר 
יומיומית  להישגים פורמליים; ממחנך משמעותי המלמד בכיתה שעות רבות ומשמש כתובת 

למחנך הנפגש עם הכיתה מספר קטן של שעות בשבוע ובמקביל לו מפגש עם מורים מקצועיים 
רבים שלדרישותיהם אמור התלמיד להסתגל. מבנה חטיבת הביניים מזמן לעיתים מפגש לתלמיד 
חל  לכך,  בנוסף  הסוציו-אקונומית.  וברמתן  מבחינה תרבותית  השונות  תלמידים  אוכלוסיות  עם 
היפוך משמעותי במעמדו של התלמיד - מ"גדול בין קטנים" ל"קטן בין גדולים", וכל המשתמע מכך 
ביחס למעמדו במסגרת הלימודית החדשה. ההתמקמות הלימודית והחברתית במערכת החדשה 
בצירוף שינויים פנימיים המתחוללים בתלמיד במהלך הלימודים בחטיבה, מזמנים עיסוק והשקעה 
רבים במיצוב חברתי/לימודי ובהשוואה מתמדת לבני גילו במהלך כיתה ח'. סיום חטיבת הביניים 
בכיתה ט' מזמן עיסוק בסוגיות המעבר לחטיבה העליונה, הממוקד בתחושת יכולת, נטיות אישיות 

והישגים לימודיים וטווח הבחירה של המסגרת הלימודית הבאה. 

מטלות רגשיות חברתיות:
המטלות ההתפתחותיות המרכזיות בשלב זה הנן מעבר מוצלח למסגרת החינוך החדשה העל-
ורכישת  בלימודים  הישגים  הנדרשות,  הלימוד  במיומנויות  שליטה  קשיי  עם  התמודדות  יסודית 
ולעבודה, מעורבות בפעולות שמחוץ למערכת,  יותר  מיומנויות הלמידה שנדרשות לחינוך גבוה 
יצירת חברויות קרובות עם בני המין ועם בני המין האחר, ולבסוף, יצירה של זהות עצמית מגובשת 

תוך חתירה למידת עצמאות גוברת. 

והוא כרוך פעמים רבות בלחצים, בחוסר שקט נפשי,  ועיקר,  הערה: מעבר זה אינו פשוט כלל 
בקשיים בריכוז ובלמידה, שעלולים לגרום פעמים רבות לירידה זמנית בלימודים, הגוררת אכזבה 

של התלמיד מעצמו וירידה בדימוי העצמי.

בשלב זה היכולת הקוגניטיבית מאפשרת למתבגר לזהות סתירות והיעדר עקביות בתוך עצמו 
ואצל אחרים (במה הוא מצליח ובמה פחות), הוא יכול לחשוב על אפשרויות רבות (כולל דברים 

שיכלו להיות מלבד אלה שישנם) ולחשוב על העתיד בצורה מורכבת. 

עקב צמיחה גופנית ומינית מואצת מצופה מן המתבגר להסתגל לשינויים הדרמטיים העוברים עליו 
תוך שמירה על רציפות בחוויית העצמי למרות השינוי. השינויים הדרמטיים הללו מביאים עמם 
הזדמנויות לצמיחה אישית, אך גם עשויים להביא למשברים אצל המתבגר, וקונפליקטים בינו לבין 
הוריו. ועם זאת, יכולים השינויים שמתחוללים להוביל להתקדמות במערכות היחסים של המתבגר, 
ולרמה חדשה של גיבוש עצמי ובשלות, המסתמכים על העבר ומכוונים לעתיד: מערכות היחסים 
נושאות אופי מורכב ומעמיק יותר הן בין הורים למתבגרים, והן בינם לבין בני גילם. החברויות 
בין בני אותו מין הופכות אינטימיות יותר וכוללות חשיפה וגילוי עצמיים. בשלב זה אנו גם מצפים 
לתיאום בין מערכות היחסים הרבות - מערכת היחסים עם בני המין ועם בני המין האחר, מערכת 

של יחסים קרובים ותפקוד בקבוצה, כאשר לכל מערכת יחסים חוקיות משלה. 

לו  יחסית בחטיבת הביניים מצופה  זמן קצר  חיונית, שכן בתום פרק  מכּוונות המתבגר לעתיד 
מעבר נוסף, לכיתה י', הממוקד רובו ככולו בהישגים וביכולות לימודיים, ומגביר את העיסוק בגיבוש 
הזהות. תהליך גיבוש הזהות כולל בשלב זה גם בחירה של מסגרת לימוד חדשה ותחילתם של 
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הרהורים בדבר הכשירות לעבודה.  

תנאים סביבתיים המאפשרים את ההתפתחויות הללו:תנאים סביבתיים המאפשרים את ההתפתחויות הללו:

א.  סביבה המספקת הזדמנויות ללמידה (משפחה, בית-ספר וקהילה):א.  סביבה המספקת הזדמנויות ללמידה (משפחה, בית-ספר וקהילה):

מכיוון שתקופה זו כוללת בתוכה שני מעברים חיצוניים (מעבר לכיתה ז' ומעבר מכיתה ט')   

ומעבר נוסף פנימי לגיל ההתבגרות, חשוב שהסביבה תשמר בתוכה יסודות מוכרים בצד 

העידוד להסתגלות ליסודות חדשים.

מתן תחושת ביטחון באמצעות שימור היציבות ומניעת נדידה מיותרת בין כיתות ובין דמויות   

חינוכיות.

הצבת דמות משמעותית של מחנך המרבה להיפגש ולשוחח עם התלמידים.  

קיום קשרים הדוקים עם הורים באמצעות מתן מידע ותמיכה וכתובת לפניות הורים.   

ב.  פעולות היזומות על-ידי המורה בנוסף לשיעורי תכנית כישורי חיים ומשלימות אותם:ב.  פעולות היזומות על-ידי המורה בנוסף לשיעורי תכנית כישורי חיים ומשלימות אותם:

מכוונות כלפי התלמיד - לגלות התעניינות בתלמיד ולשמש אוזן קשבת לבקשות, לתלונות   

ולצרכים שמביע.

חברתית,  לימודית,  (מבחינה  מיוחדת  ולהתייחסות  להכוונה  הזקוקים  תלמידים  איתור   

משפחתית).

הקנית אסטרטגיות למידה בצורה מותאמת על-פי צורכי התלמידים.  

יצירת מקום ומשקל לקשרים חברתיים.  

יצירת הזדמנויות מכוונות ומקריות למפגשים רב-גיליים.  

ג.  מקומה של קבוצת ילדי הכיתה בהתפתחות היכולות והכישורים:ג.  מקומה של קבוצת ילדי הכיתה בהתפתחות היכולות והכישורים:

עליה לתמוך בחברים במצבי מצוקה אישית וקבוצתית.  

סממנים  כולל  והמשותף,  הייחודי  הבלטת  על-ידי  האישית  הזהות  בהגדרת  לסייע  עליה   

חיצוניים של לבוש, תסרוקת, תכשיטים וכו'.

עליה לספק נורמות התנהגות מקובלות.  

הדרך  את  לסלול  כך  כדי  ותוך  מגוונות,  חברתיות  להתנסויות  מעבדה  מעין  להיות  עליה   

ליחסים עם בני המין השני.

מבוגרים  של  וממחויבויות  מתפקידים  ומרחק  זמן  פסק  לקחת  למתבגר  לאפשר  עליה   

(מורטוריום).

גאווה על ההשתייכות לקבוצות שונות של ממלאי תפקידים בבית-הספר  עליה לאפשר   

ובקהילה.

עליה לאפשר למתבגרים לשמר חברויות, ובה בעת לפתח חברויות חדשות  

עליה להכיר ולהוקיר מילוי תפקידים והשתייכות קבוצתית מחוץ לבית-הספר של תלמידי   

הכיתה (שמרטפות ועבודות אחרות, כדורסל, תנועת נוער, להקת ריקודים וכו'.)

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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ם י י ח ת  ו מ י ש מ

מצבי חיים אופייניים 
לשלב ההתפתחות

התבגרות

חברות בין המינים

זהות עצמית

(הכרת העצמי: גופי, 

רגשותיי, מחשבותיי 

התנהגותי)

משמעות, זהות מגדרית, 

זהות מינית, זהות 

תרבותית

התבגרות - דימוי גוף

כיצד נוצר דימוי גוף, איך חווים אותו

סטריאוטיפים מיניים - לחץ חברתי

מראה פנימית וחיצונית - פרסומת, 
מדיה והשפעתם על דימוי הגוף

כשאנו אוהבים אדם...

בני נוער ומשפחות - יחסים בראי התקשורת

משפיעים ומושפעים

גלוי וסמוי

וויסות רגשי והכוונה 

עצמית

ניהול עצמי במצבי מצוקה

היכרות עם מהותם של מצבי מצוקה

זיהוי דפוסי התמודדות 

המחיר של בקשת העזרה והרווח ממנה

פיתוח רגישות למצוקת האחר

חשיבה ביקורתית - פורנוגרפיה 
ותכנים בלתי ראויים ברשת

הבחנה בין דמיון למציאות בסרטים

החדר של נועה - היענות להודעה באינטרנט

התייחסות לשיטוט באתרים השונים

אירועים בנושא פורנוגרפיה

כשירות בין-אישית 

במעגלים שונים:

משפחה, קבוצת הגיל, 

חברות, אינטימיות, 

זוגיות, אהבה

חברות ותקשורת בין המינים

חברות בין המינים - חיזור אהבה וקשר

פרידה מקשר 

 
תכנית ליבה לכיתות  ח'

איששיתת  ן

ם ששששווונננננייםםםם:::

בבבוווצצצצתת ההגגגגייללל,,,,, 

אייינננטטיימממממייוותת,, 

המשך ת,  אאאהבבההה
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ם י י ח ת  ו מ י ש מ

תפקודי למידה, משחק

עבודה 

התמודדות במצבי 

סיכון, לחץ ומשבר

ניהול עצמי במצבי מצוקהניהול עצמי במצבי מצוקה 

היכרות עם מהותם של מצבי מצוקה

זיהוי דפוסי התמודדות

המחיר של בקשת העזרה והרווח ממנה

פיתוח רגישות למצוקת האחר

גלישה בטוחה - גלישה מסוכנתגלישה בטוחה - גלישה מסוכנת 

"סמכו עלינו!"

תקשורת מקרבת רחוקים

מתבגרים גולשים ומדברים

אנטי וירוס

הימוריםהימורים 

רק פעם אחת... - מלכודת ההימורים

דילמות ערכיות בנושא הימורים

מסיבות אלכוהולמסיבות אלכוהול 

אני, החברים ואלכוהול

לשתות או לא לשתות

עמק מי האש

מידע - עובדות מול דעות

המשך 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

המורה תציג בפני התלמידים את רשימת הנושאים שתשמש תשתית לשיחות בכישורי חיים   .1

בשנה זו. מטרת השיעור - להבהיר את השאלות השונות של תלמידי הכיתה בנושאים אלו, 

ולקבוע בעזרת כלים מטפוריים כללים לשיח מוגן בנושאים אישיים.

הכיתה תתחלק ל-8 קבוצות. כל קבוצה תקבל נושא אחד מתוך נושאי השיחות.  .2

שמות הנושאים:  

מסיבות - צריכת אלכוהול  מסיבות - צריכת אלכוהול    

חברות ואהבה  חברות ואהבה    

איך אני נראה/ית ומה אני מרגיש/ה ביחס לגופי איך אני נראה/ית ומה אני מרגיש/ה ביחס לגופי   

פורנוגרפיה ותכנים מיניים פורנוגרפיה ותכנים מיניים   

התמודדות עם מצבי מצוקה התמודדות עם מצבי מצוקה   

גלישה בטוחה באינטרנט גלישה בטוחה באינטרנט   

השפעת המדיה על התנהגות בני הנוער השפעת המדיה על התנהגות בני הנוער   

הימורים הימורים   

כל קבוצה תתבקש לרשום שאלות שמתעוררות בנושא שקיבלו על דף ריכוז.  .3

כל קבוצה תקבל דף עם כלי עבודה מטפוריים שונים.  .4

הנחייה: "התייחסו אל הכלים האלה ככלים מטפוריים, לכלים הללו תפקידים שונים.  

בהתייחס לנושא שעליו עבדתם, בחרו כלי מטפורי המאפשר שיחה על הנושא ועיבודו. ִחשבו   

באיזה אופן יכולים התפקידים השונים של הכלים לסייע בלמידת הנושא שדנתם בו בקבוצה. 

לדוגמה: אם עבדתם על נושא "פורנוגרפיה/תכנים מינייים", ניתן להיעזר במפה על מנת להכיר 

את השטח, להכיר מקומות מסוכנים ולהתקדם צעד אחר צעד. לחלופין, ניתן להיעזר במצפן, 

ובעזרתו לזהות את כוכב הצפון שלכם בהתייחסותכם אל הנושא".

התלמידים יבדקו אם מתבקשים כללי זהירות בשימוש מן הכלים שבחרו, וכיצד הם ישפיעו על   .5

דרך ניהול הדיון בכיתה. לדוגמה: אם בחרנו במפה, צריך לבדוק אם אנשים שונים מחזיקים 

בידם אותה מפה כשמנהלים את הדיון.

מפגש מס' 1  פתיחה 

שיעור הפתיחה הוא בבחינת הזמנה להציץ בתכנים אפשריים שניתן לשוחח עליהם שיעור הפתיחה הוא בבחינת הזמנה להציץ בתכנים אפשריים שניתן לשוחח עליהם 
בכישורי חיים.בכישורי חיים.

פרקים אלו עוסקים בעיקרם בתכנים אישיים. על מנת לאפשר אווירה בכיתה ההולמת פרקים אלו עוסקים בעיקרם בתכנים אישיים. על מנת לאפשר אווירה בכיתה ההולמת 
שיחה בנושאים אלו, יש ליצור תנאים מתאימים.שיחה בנושאים אלו, יש ליצור תנאים מתאימים.

בשיעור הראשון יקבעו התלמידים כללים שיאפשרו להם שיחה על נושאים אישיים. בשיעור הראשון יקבעו התלמידים כללים שיאפשרו להם שיחה על נושאים אישיים. 
הכללים האלה יכוננו את החוזה לשיעורי כישורי חיים.הכללים האלה יכוננו את החוזה לשיעורי כישורי חיים.
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6. במליאה ינוסחו כללים לעבודה בשיעור כישורי חיים.

דוגמאות לכללים:  

הקשבה זה לזה מבלי להתפרץ לדברי האחר.   

דיבור לפי תור, על-ידי הצבעה וכד'.   

בחירה אישית, מתי להשתתף בסבב ואם בכלל.    

קבלת דברי האחר כפי שהם, ללא התייחסות מזלזלת וללא ביקורת.   

מתן יחס של כבוד זה לזה, ושמירה על הפרטיות של כל ילד וילדה.   

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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לוח כלי עבודה מטפוריים

מברשת מקדחה    מברשתסרגל    מקדחה    סרגל   

טלפון מספריים    טלפוןמסננת    מספריים    מסננת   

פטיש ומסמר מכחול וצבעים   פטיש ומסמרדבק    מכחול וצבעים   דבק   

פלס חולץ פקקים   פלסמפתח צינורות  חולץ פקקים   מפתח צינורות 

סולם סטטוסקופ   סולםמאזניים    סטטוסקופ   מאזניים   

חוט ומחט מד-זווית    חוט ומחטמד-חום    מד-זווית    מד-חום   

לוח וגיר מכשיר הקלטה   לוח וגירמראה    מכשיר הקלטה   מראה   

מצפן משקפת    מצפןמפה    משקפת    מפה   

כלי נגינה מצת     כלי נגינהתנור    מצת     תנור   

לוח שנה  מגש     לוח שנה מחשב    מגש     מחשב   

רמזור פנקס    רמזורמצלמה    פנקס    מצלמה   

מכשיר קשר    מכשיר קשר   מנוף    מנוף   
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משוב לשיעור כישורי חיים

למורה שלום,

מצ"ב דף משוב בעזרתו ניתן להפיק למידה מכל שעור כישורי חיים.

שכבת הגיל נושא השיעור ומספרו      

הקפ/י בעיגול במקום המתאים עבורך (1 = כלל לא,   5 = במידה רבה מאד)

האם חסרים לך ידע/ כלים/ עזרים /ציוד לצורך העברת השיעור? אילו הם?    .1515

מה היית מוסיפה או משנה במערך?     .*.*1616

הערות נוספות  .1717

1  2  3  4  5באיזו מידה נושא השיעור היה רלוונטי לתלמידי כיתתך? 1.

1  2  3  4  5באיזו מידה מתודת השיעור התאימה לתלמידים?2.

כן / לא / באופן חלקיהאם התפתח שיח בכתה? (בדיון כללי? בעבודה בקבוצות?)3.

באיזו מידה מערך השיעור אפשר הבעת מגוון עמדות, רגשות, 4.
דעות?

5  4  3  2  1

כן / לאהאם מהלך השיעור התאים ל-45 דקות?5.

כן / לא / באופן חלקיהאם מטרות השיעור הושגו ?6.

1  2  3  4  5מהי מידת שביעות הרצון שלך מהמערך?7.

1  2  3  4  5באיזו מידה לדעתך השיעור תרם לתלמידיך?8.

כן. ללא שינויים.האם תרצי לקיים שיעור זה גם בעתיד?9.
כן. עם שינויים*.

לא.

האם הדרכה תסייע לך להעביר שעור זה באופן שיענה יותר 1010.
לציפיותיך?

כן/לא

באיזו מידה גילית במהלך השיעור דבר מה חדש על מי 1111.
מתלמידייך?

5  4  3  2  1

1  2  3  4  5באיזו מידה גילית משהו חדש על הכתה?1212.

1  2  3  4  5באיזו מידה מתאים השיעור לשכבת הגיל שלך? 1313.

1  2  3  4  5באיזו מידה מתאים השיעור לשכבת גיל אחרת?1414.

כל  או  שיעור  כל  בסיום  חיים"  כישורי  לשיעור  אישי  משוב   - למורה  "שאלון  מילוי 

נושא, מסייע בהערכה ובבדיקה של עבודת המורה וכן להבנת התהליכים הכיתתיים.

בעבודה  או  הדרכה  מפגש  במסגרת  ההמשך,  פעילויות  של  והבנייה  התוויה  לצורך 

אישית, מומלץ למלא שאלון זה ולצרפו כחלק מיומנו האישי של המורה.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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רציונל
תופעת השימוש באלכוהול מושרשת בתרבויות רבות בעולם. היא מוטמעת בנורמות חברתיות, 

דתיות ואישיות. 

צעירים שותים אלכוהול במסיבות ובבילויים חברתיים אחרים, ושתיית אלכוהול נתפסת לעיתים 
כאמצעי ליצירת אווירה חברתית קלילה יותר ומשחררת.

יחד עם זאת, קיים מידע רב על הנזקים השונים שאלכוהול עלול להסב לפרט ולחברה. בנוסף 
לנזק גופני ונפשי לפרט, השימוש באלכוהול הוא גורם מרכזי במקרים של אלימות, של אונס ושל 

תאונות דרכים. 

בסקר שנערך על-ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בשנת 2005, נמצא, כי הגיל 
הממוצע של התחלת השימוש באלכוהול כחלק מבילוי הוא גיל 13. 50% מאוכלוסיית התלמידים 
כ-25%  לכך,  נוסף  דתי.  בטקס  או  משפחתי  באירוע  שלא  אלכוהולי  משקה  שתו   18-12 בני 
מהתלמידים דיווחו על השתכרות לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, ו-19% דיווחו על שתייה 

בעייתית (חמש מנות משקה או יותר תוך שעות אחדות) לפחות פעם אחת בחודש האחרון.

היחידה המוגשת כאן להתמודדות עם נושא האלכוהול ותרבות הפנאי מכוונת למתבגרים החשופים 
לשימוש הרחב באלכוהול בחברה ובאמצעי התקשורת.

התכנית נועדה לאפשר לתלמידים להתמודד עם נושא האלכוהול כחלק מתהליך של גיבוש זהות 
אישית וחברתית, חיפוש משמעות בחיים וניהול עצמי.

מטרות

יצירת מרחב המאפשר לתלמידים דיאלוג כן ופתוח בנושא השימוש באלכוהול    .1

בהנחיית מבוגר אחראי.   

קבלת מידע אמין ורלוונטי על תופעת השתייה ועל השלכותיה על הפרט ועל החברה.    .2

בדיקת תפיסות, רגשות והתנהגויות ביחס לתופעת השתייה.   .3

התמודדות עם דילמות הקשורות לתופעת השתייה בקרב בני נוער.   .4

רכישת כלים וכישורים להתמודדות עם נושא האלכוהול במצבי חיים שונים.   .5

אלכוהול ותרבות הפנאי



ח'
ה 

ית
כ

ם
י

ש
ג

פ
מ

ו
 

ת
ו

י
ו

ל
י

ע
פ

 
ת

ר
ד

ס
ל

  
ה

ב
י

ל
 

ת
י

נ
כ

ת

17

מהלך: 

התלמידים יתחלקו לקבוצות בנות 5-4 תלמידים.   .1

כל אחד מהתלמידים יקבל רשימת מילים והוראות לפעולה.  .2

להלן ההוראות:להלן ההוראות:

של  ומשמעותיים  חשובים  היבטים  עבורך  המתארות  המילים  את  מהרשימה  בחר   
אלכוהול.

בחר מתוך הרשימה מילים, שלדעתך, חשובות לחבריך.   

שוחחו על הבחירה עם חבריכם לקבוצה.  

רשימת המיליםרשימת המילים

הימורלתפוס ראשרושם חיוביכיף

שחרורנטילת סיכוניםעצמאותהנאה

פחדכוחמקובלותיעילות

אחריותבילוי עם בת זוגשליטהחרדה

הרפתקנותתאונותניצול זמןמעמד חברתי

עזרההצלחהבילוי משפחתיהוצאות כספיות

רושםריגושיםבילוי עם חבריםראש טוב

מסורתאופיבגרותהשתכרות

ארוחה טובה

אחר (הוסיפו מילים שלא נמצאות ברשימה): 

כל קבוצה תדון בשאלה:  .3

מה ניתן ללמוד על בני נוער ושתיית אלכוהול מתוך המילים שנבחרו:   

מפגש מס' 2   אני, החברים והאלכוהול

המפגש הפותח מכוון לאפשר לתלמידים להתחבר עם הנושא מתוך חוויה אישית.המפגש הפותח מכוון לאפשר לתלמידים להתחבר עם הנושא מתוך חוויה אישית.

השימוש  תופעת  על  מאיים  ובלתי  פתוח  דיאלוג  לאפשר  היא  המפגש  השימוש מטרת  תופעת  על  מאיים  ובלתי  פתוח  דיאלוג  לאפשר  היא  המפגש  מטרת 
באלכוהול.באלכוהול.

להתפתחות  מרחב  יוצרת  שיפוטיות  ללא  שונים  קולות  השמעת  המאפשרת  להתפתחות אווירה  מרחב  יוצרת  שיפוטיות  ללא  שונים  קולות  השמעת  המאפשרת  אווירה 
ליחיד ולקבוצה. זוהי הזמנה לתלמידים להקשיב ולהתוודע לניסיון החיים של עצמם ושל ליחיד ולקבוצה. זוהי הזמנה לתלמידים להקשיב ולהתוודע לניסיון החיים של עצמם ושל 

אחרים כבסיס לגיבוש עמדות אישיות. אחרים כבסיס לגיבוש עמדות אישיות. 



18

מה מאפיין את שתיית האלכוהול בחברה שלכם?   

מדוע שותים?   

מתי שותים?   

עם מי שותים?    

כל קבוצה תדווח במליאה על תובנה אחת שהפיקה מבחירת המילים בנושא.  .4

התלמידים יחזרו לעבודה בקבוצה והמנחה ייתן את ההוראות הבאות:  .5
זו  האם  התרשמתם?  ממה  אלכוהול.  שתיית  עם  לכם  שהיה  במפגש  להיזכר  נסו  א. 
הייתה שתייה שלכם או של מישהו אחר? מה ראיתם? על מה חשבתם? מה אמרתם 

לעצמכם? האם החוויה הייתה שלילית או חיובית? שתפו את חבריכם בקבוצה.

נסו להיזכר בשתיית משקאות אלכוהוליים באירועים שונים: בטלוויזיה, בקולנוע, ברדיו,  ב. 
בפרסומת. מה נחרט בזיכרונכם באופן חד? מה הרושם שעשה עליכם האירוע? שתפו 

את החברים בקבוצה.

דיון במליאה:דיון במליאה:  .6

מה למדתם על אלכוהול במפגש זה?   

מהם הדברים החיוביים? מהם הדברים השליליים?   

אילו דילמות אתם מזהים בשתיית אלכוהול?   

מה חשוב לדעת על אלכוהול?   

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

קטנים  דפים  של  חפיסה  תקבל  קבוצה  כל  תלמידים.   5-4 בנות  לקבוצות  תתחלק  הכיתה   .1

שעליהם רשומים שמות של משקאות שונים, אלכוהוליים ולא אלכוהוליים.

(שמות המשקאות שיירשמו על הפתקים: קולה, טקילה, בירה לבנה, בירה שחורה, מיץ תפוחים,   

פנטזיה, יין אדום, יין לבן, וודקה, ספרייט, שמפניה, קוקטייל אלכוהולי, שנדי, קוניאק, מיץ אשכוליות, 

מים מינרלים, אחרים...).

הפתקים יונחו על השולחן. ברקע - תתנגן מוסיקה.  

המנחה יכריז:  

"הגעתם למסיבה שאליה הוזמנו בני נוער רבים. הוצעו לכם חינם שני משקאות. כל    

תלמיד מתבקש לקחת שני פתקים. שתפו את החברים בקבוצה בשיקולים בבחירת 

המשקאות האלה".

ניתן להתחלף בפתקאות. שכנעו זה את זה להתחלף. בדקו מה אתם יודעים על המשקה? מה   .2

תרצו לבדוק?

במליאה:במליאה:  .3

שתפו את הכיתה במה שקרה בכל קבוצה. אילו משקאות נבחרו? מהם הנימוקים. למה    

לא נבחרו משקאות מסוימים? מהם הנימוקים.

 

מה מקומה של השתייה במסיבה?   

מה מקום האלכוהול?   

האם ניתן לקיים מסיבה מוצלחת ללא אלכוהול?   

מפגש מס'  3  "לשתות או לא לשתות?" - זו השאלה

במפגש זה יתבקשו התלמידים לבדוק את עמדותיהם כלפי שתיית אלכוהול באמצעות במפגש זה יתבקשו התלמידים לבדוק את עמדותיהם כלפי שתיית אלכוהול באמצעות 
סימולציה. ההשתתפות בפעילות מאפשרת דיאלוג על היתרונות ועל החסרונות בשתייה סימולציה. ההשתתפות בפעילות מאפשרת דיאלוג על היתרונות ועל החסרונות בשתייה 
בעיני התלמידים. הם ייחשפו לעמדות חבריהם, וכך יתאפשר תהליך של החלפת דעות בעיני התלמידים. הם ייחשפו לעמדות חבריהם, וכך יתאפשר תהליך של החלפת דעות 

ומידע. ומידע. 

  

מה המשקה? על יודעים אתם מה בדקו להתחלף זה את זה שכנעו בפתקאות להתחלף ניתן 2

"הגעתם למסיבה שאליה הוזמנו בני נוער רבים. הוצעו לכם חינם שני משקאות. כל 

תלמיד מתבקש לקחת שני פתקים. שתפו את החברים בקבוצה בשיקולים בבחירת 

המשקאות האלה".

 

שתפו את הכיתה במה שקרה בכל קבוצה. אילו משקאות נבחרו? מהם הנימוקים. למה  

לא נבחרו משקאות מסוימים? מהם הנימוקים.
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מהלך:

המורה תחלק את הכיתה לקבוצות בנות 4 - 5 משתתפים, ותקריא את הסיפור הבא:  .1

"מעבר לאוקיינוס בין ההרים שוכן עמק ירוק עשיר בנחלי מים, בצמחייה ובבעלי 
חיים. מאות בשנים חי בעמק שבט "הירוקים" בשלווה, באחווה ובכבוד הדדי. בני 

השבט עבדו בחריצות ופיתחו את העמק לרווחת כולם.

בקבוקים  ובתרמיליהם  רחוקה  מארץ  אנשים  הירוק  לעמק  הגיעו  אחד,  יום 
המכילים נוזלים בצבעים שונים וריחות משכרים. אנשי העמק לא עמדו בפיתוי 
מוכרים. תחילה, השתייה צרבה לאחדים מהם כאש,  ושתו מהנוזלים הבלתי 
ולאחדים הייתה נעימה ונתנה הרגשה של שחרור וכוח, ורק אחר-כך גרמה 
להם לתופעות שונות ומוזרות. האורחים המשיכו לספק להם את השתייה ביד 

רחבה, והדברים בעמק החלו להשתנות...".

כל קבוצה תתבקש לחבר המשך לסיפור. מה לדעתם יקרה בעמק "מי האש" כתוצאה מהשתייה   .2

המופרזת?

העבודה, הקהילה  מקום  הפרט, המשפחה, החברים,  השונים:  החיים  בתחומי  להתמקד  רצוי   

וכו'.

כל אחד מהמשתתפים בקבוצה יקבל תפקיד כגון: מנהל בית-ספר, הורה, איש חוק, רופא מאמן   .3

ספורט, נציג מועצת תלמידים, מנהל עבודה במפעל, אחר _______________________.

על כל בעל תפקיד להציג את המצב שנוצר (חיובי ושלילי) בעמק מזווית הראייה שלו, וכיצד   

היא נוגעת ופוגעת באיכות החיים ובחופש של תושבי העמק.

על כל אחד, על-פי תפקידו, להתייחס להרגלי השתייה, ליכולת של חלק מהאנשים לשתות   

במידה, ובמה זה תלוי, לנזקים שנוצרו כתוצאה מהשתייה המופרזת של האלכוהול וכד'.

על כל קבוצה להציע תכנית להבראת העמק. ניתן להציע שכל בעל תפקיד יעלה רעיונות,   .4

*    לקוח מתוך "סמים וכבוד האדם", היחידה לתכנית מניעה, שפ"י, תכנית ניסויית, 2000. 

מפגש מס' 4  עמק מי האש (העמק המייאש)*

מפגש זה מאתגר את התלמידים בחשיבה על השלכות תופעת השתייה של הפרט על מפגש זה מאתגר את התלמידים בחשיבה על השלכות תופעת השתייה של הפרט על 
האקלים החברתי הכללי. מתוך סיפור דמיוני יתבקשו התלמידים להסיק מסקנות על האקלים החברתי הכללי. מתוך סיפור דמיוני יתבקשו התלמידים להסיק מסקנות על 

החברה הקרובה אליהם: החברה הקרובה אליהם: 

בית-הספר, מעגל החברים, המשפחה, הקהילה, המדינה וכו'.בית-הספר, מעגל החברים, המשפחה, הקהילה, המדינה וכו'.

המודעות לקשר שבין ההתנהגות ברמת הפרט לנורמות חברתיות כלליות היא חלק המודעות לקשר שבין ההתנהגות ברמת הפרט לנורמות חברתיות כלליות היא חלק 
מטיפוח גישה של התנהגות אחראית כלפי העצמי, כלפי הזולת וכלפי החברה.מטיפוח גישה של התנהגות אחראית כלפי העצמי, כלפי הזולת וכלפי החברה.

"מעבר לאוקיינוס בין ההרים שוכן עמק ירוק עשיר בנחלי מים, בצמחייה ובבעלי 
חיים. מאות בשנים חי בעמק שבט "הירוקים" בשלווה, באחווה ובכבוד הדדי. בני 

השבט עבדו בחריצות ופיתחו את העמק לרווחת כולם.

בקבוקים  ובתרמיליהם  רחוקה  מארץ  אנשים  הירוק  לעמק  הגיעו  אחד,  יום 
המכילים נוזלים בצבעים שונים וריחות משכרים. אנשי העמק לא עמדו בפיתוי 
מוכרים. תחילה, השתייה צרבה לאחדים מהם כאש,  ושתו מהנוזלים הבלתי 
ולאחדים הייתה נעימה ונתנה הרגשה של שחרור וכוח, ורק אחר-כך גרמה 
להם לתופעות שונות ומוזרות. האורחים המשיכו לספק להם את השתייה ביד 

רחבה, והדברים בעמק החלו להשתנות...".
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והקבוצה תגבש הצעה משותפת בכתב, בציור, או במשחק תפקידים.

במליאהבמליאה   .5

כל קבוצה תתבקש להציג את הבעיה ואת דרכי ההתמודדות עמה.  

הערה למורה:

האדם  זכות  לבין  האלכוהול  של  המופרזת  השתייה  בין  לקשר  חשוב  בסיכום, 

לחיות בכבוד, ולהתייחס לשאלה: מה קורה כשחברה הופכת את השתייה:

  להרגל על-פי מסורת (שבתות וחגים).

  להרגל במסיבות ובאירועים.

  לחלק מדפוס התנהגות שמלווה את התפקוד היומיומי.

לסיכום מובא סוף הסיפור:לסיכום מובא סוף הסיפור:

"אנשי העמק הפכו את היום ללילה, חלקם הפסיק לעבוד, פרצו קטטות וסכסוכים, 
תפוקת המפעלים ירדה עקב העצלות והשכרות של העובדים, פרצו מריבות 

בקרב המשפחות ורבו תאונות הדרכים. העמק השלו הפך ל"עמק האש".

רק קומץ אנשים פיכחים, שלא נפגע עדיין מ"מי האש", התכנס בחשאי והחליט 
שיש לעשות מעשה...".

יש אפשרות להציע סיכום אחר, שבו הופיעו גם אנשים שיודעים לשתות באופן מבוקר, והצליחו 
לשמור על צלם אנוש.

"אנשי העמק הפכו את היום ללילה, חלקם הפסיק לעבוד, פרצו קטטות וסכסוכים, 
תפוקת המפעלים ירדה עקב העצלות והשכרות של העובדים, פרצו מריבות 

בקרב המשפחות ורבו תאונות הדרכים. העמק השלו הפך ל"עמק האש".

רק קומץ אנשים פיכחים, שלא נפגע עדיין מ"מי האש", התכנס בחשאי והחליט 
שיש לעשות מעשה...".

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:
שלב א'שלב א'

המורה תבקש מכל תלמיד לרשום על דף שלושה דברים שהוא יודע על אלכוהול. לאחר שסיימו לרשום   .1
תבקש המורה מהתלמידים, המעוניינים בכך, לקרוא את שכתבו והיא תרשום את הפרטים על הלוח. 

(סביר שתתקבל רשימה הנעה על ציר שבין "כיף והנאה" ועד "שכרות, התמכרות ומוות")

המורה תסכם בקצרה את הרושם שנוצר מהרשימה על הלוח, ותבקש מהכיתה לציין ביחס   .2
לכל פריט אם הוא "עובדה" או "דעה".

מבוססת,  (עובדה  "ידיעה"  בין  ההבדל  על  דיון  המורה  תנהל  הפריטים,  כל  שסומנו  לאחר   .3
אובייקטיבית) לבין "דעה" (אמונה, מיתוס, עמדה סובייקטיבית) ועל חשיבותן בתהליך קבלת 
של  שונות  דעות  על  ולא  מוסמך  מידע  על  מבוסס  שהמפגש  תדגיש  המורה  החלטות. 

המשתתפים.

שלב ב'שלב ב'

התלמידים יקבלו שאלון ובו משפטים. ניתן לחלק דף אישי לתלמיד, דף לזוג תלמידים או דף   .4

לקבוצה. התלמידים ימלאו השאלון - נכון / לא נכון.

לאחר מילוי השאלון יבררו בכיתה את התשובות הנכונות וילמדו את העובדות.  .5

(רצ"ב השאלון לתלמיד ודף תשובות למנחה).  

שלב ג'שלב ג'

המורה תבקש מכל תלמיד לציין את הדבר המשמעותי ביותר שלמד במפגש (דבר חדש, דבר   .6

שהשפיע עליו וכו'). המורה תאסוף את הדברים שנאמרו ותעלה אותם לדיון בכיתה.

משהו מעניין שנאמר...  

משהו חשוב שלמדתי...  

משהו שארצה לספר/להסביר למבוגר או לחבר...  

משהו שארצה להסביר לאח/אחות קטנים ממני...  

(מצורף  וחברים"  גלגלים  "על  המאמר:  תקציר  את  הפעילות  בסוף  לקרוא  מומלץ   
בהמשך).

מפגש מס' 5  עובדות מול דעות

שתיית  תופעת  על  עובדות  על  המבוסס  אמין  מידע  התלמידים  יקבלו  זה  שתיית במפגש  תופעת  על  עובדות  על  המבוסס  אמין  מידע  התלמידים  יקבלו  זה  במפגש 
האלכוהול. הוא ילמד להבחין בין עובדות לדעות בהקשר זה. מידע אמין ורלוונטי לבני האלכוהול. הוא ילמד להבחין בין עובדות לדעות בהקשר זה. מידע אמין ורלוונטי לבני 
נוער הוא מרכיב חיוני בגיבוש עמדות אישיות המכוונות את ההתנהגות בפועל בנושא נוער הוא מרכיב חיוני בגיבוש עמדות אישיות המכוונות את ההתנהגות בפועל בנושא 
אלכוהול. במפגש הנוכחי קיימת הזדמנות לתלמידים לבדוק את הידיעות שלהם בנושא, אלכוהול. במפגש הנוכחי קיימת הזדמנות לתלמידים לבדוק את הידיעות שלהם בנושא, 

ולהיחשף למידע חדש ומקצועי שלא היה ידוע להם עד כה.ולהיחשף למידע חדש ומקצועי שלא היה ידוע להם עד כה.
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לפניך משפטים אחדים המתייחסים לאלכוהול - עובדות מול דעות.

(הקף בעיגול - נכון או לא נכון).

נכון / לא נכון1. אלכוהול הוא סם.

נכון / לא נכון 2. אלכוהול הוא סם ממכר.

נכון / לא נכון3. אלכוהול מחמם.

4. קפה, מקלחת קרה וטיול באוויר הצונן גורמים   

   להפסקת השפעת האלכוהול על האדם.

נכון / לא נכון

5. רק שתיית אלכוהול הופכת כל מסיבה למסיבה 

גזעית.

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון6. אלכוהול הוא סם מעורר.

7. בפחית בירה, חצי כוס יין ובכוסית משקה חריף יש 

כמעט אותה כמות של אלכוהול.

נכון / לא נכון

8. שתיית אלכוהול מעל המותר פוגעת בכישורי 

   הנהיגה.

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון9. אלכוהול פוגע בתפקוד מיני.

נכון / לא נכון 10. אין קשר בין שתיית אלכוהול לאלימות.

נכון / לא נכון11. היגדים נוספים...

שאלון לתלמיד

 גורמים   

ם.

ה למסיבה 

 משקה חריף יש 

עת בכישורי 

 לאלימות.
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1. אלכוהול הוא סם - נכון. אלכוהול הוא סם - נכון

אלכוהול, כהגדרתו של כל סם אחר, הוא חומר כימי.   

2. אלכוהול הוא "סם רך" - לא נכון.. אלכוהול הוא "סם רך" - לא נכון.

אלכוהול הוא סם קשה שעלול להוביל להתמכרות פיזית ונפשית על כל מאפייניה.  

3. אלכוהול מחמם - לא נכון.. אלכוהול מחמם - לא נכון.

אלכוהול מוריד את טמפרטורת הגוף.  

עקב השתייה מתרחבים כלי הדם המצויים קרוב לפני העור, דבר זה נותן תחושה של חמימות.   

למעשה, התרחבות כלי הדם גורמת לבריחת חום הגוף ולהתקררותו.

4. קפה, מקלחת קרה וטיול באוויר הצונן גורמים להפסקת השפעות האלכוהול על האדם - לא . קפה, מקלחת קרה וטיול באוויר הצונן גורמים להפסקת השפעות האלכוהול על האדם - לא 
נכון.נכון.

רק הזמן גורם להשפעות האלכוהול לחלוף. כל מנת אלכוהול מתפרקת בכבד במשך שעה   

אחת, ואין לגורמים חיצוניים יכולת להתערב בתהליך זה.

5. שתייה הופכת כל מסיבה למסיבה "גזעית" - לא נכון.. שתייה הופכת כל מסיבה למסיבה "גזעית" - לא נכון.

אין צורך באלכוהול על מנת ליהנות, ישנן דרכים אחרות.  

6. אלכוהול הוא סם מעורר - לא נכון.. אלכוהול הוא סם מעורר - לא נכון.

אלכוהול הוא סם מדכא המאט את פעילות המוח ואת תפקודם של חלקי גוף נוספים.  

מרכז  שנפגע  כיוון  השתייה  בתחילת  ושמחה  עוררות  שחרור,  של  תחושה  מרגיש  השותה   

הפיקוח והבקרה פוחתות העכבות ומוסרים מעצורים בהתנהגות.

7. בפחית בירה, בחצי כוס יין ובכוסית משקה חריף יש כמעט אותה כמות של אלכוהול, על-אף . בפחית בירה, בחצי כוס יין ובכוסית משקה חריף יש כמעט אותה כמות של אלכוהול, על-אף 
שריכוז האלכוהול (האחוז) שונה ממשקה למשקה - נכון.שריכוז האלכוהול (האחוז) שונה ממשקה למשקה - נכון.

8. שתיית אלכוהול מעל המותר פוגעת בכישורי הנהיגה - נכון.. שתיית אלכוהול מעל המותר פוגעת בכישורי הנהיגה - נכון.

יש אנשים החושבים שהם מסוגלים לנהוג לאחר שתיית אלכוהול, אולם הם טועים. שתיית   

ובריכוז, החיוניים לנהיגה בטוחה  אלכוהול פוגעת ביכולת הנהיגה - בראייה, בזמן התגובה 

ונכונה.

9. שתייה ממושכת עלולה לפגוע בכמות ההורמון הגברי, לבעיות בזקפה ולעיכוב בפליטת הזרע . שתייה ממושכת עלולה לפגוע בכמות ההורמון הגברי, לבעיות בזקפה ולעיכוב בפליטת הזרע 
- נכון.- נכון.

1010. אין קשר בין שתיית אלכוהול לאלימות - לא נכון.. אין קשר בין שתיית אלכוהול לאלימות - לא נכון.

מחקרים הוכיחו כי קיים קשר בין שתייה לבין מעשי אלימות, עבירות ופשעים.  

אלכוהול משבש את היכולת לביקורת עצמית, משחרר ממעצורים, ודי בגירוי קטן או מדומה כדי   

שהמצב יידרדר לתגובות אלימות.

דף תשובות למנחה   עובדות מול דעות
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עובדות על אלכוהול על-פי המאמר "על גלגלים וחברים", 
1 9 9 3  " ה י צ מ ר ו פ נ י מ " ן  ו ת י ע ב ם  ס ר ו פ  , ט ק ל ת  ו ר

אולי אתה חושב שאתה יודע כבר הכול על אלכוהול, ואתה יודע גם לקבל את 
ההחלטות הנכונות. אבל רק לאחר שתקרא את העובדות הבאות, תוכל ללמוד 

דברים שלא ידעת.

כל כמות אלכוהול שמגיעה למוח מדכאת את תפקודה של מערכת העצבים 
והשתייה  נוספים,  עצב  במרכזי  פוגעת  נוספת  שתייה  פחית  כל  המרכזית. 
משפיעה על היכולת שלנו "לדעת". בכל אחד מאתנו הפגיעה היא שונה, אך 
הפגיעה ביכולת "לדעת" גורמת נזק לכולנו - למי שמבחין בכך וגם למי שאינו 

מרגיש בכך.

מערכת העצבים היא מעין רשת המאפשרת קשר בין המוח לבין שרירי הגוף 
השונים. סמים מסוימים, ובמיוחד האלכוהול, גורמים לשיבוש הדרך שבה המוח 
והמיומנויות  הראייה  השיפוט,  כושר  הלאה.  אותה  ומעביר  אינפורמציה  קולט 
המוטוריות הם הנפגעים הראשיים כתוצאה מהשתייה. מדובר בכישורים שהם 

חשובים ביותר לנהיגה.

לנטרול  גורם  והדבר  המוח,  ה"אזעקה" של  מערכות  לניתוק  גורם  האלכוהול 
כושר השיפוט העצמי של השותה. הפעולה השנייה שלו היא הסרת מחסומים. 
כתוצאה מכך האדם השותה יהיה עליז יותר, חסר בלמים, עד כדי השתטות. 
בשלב הבא תהיה לו תחושת "כול יכול". הוא מתחיל להגיב לדברים בצורה 

אחרת מהרגיל.

לפגיעה  התגובות,  להאטת  גורם  העצבים,  מערכת  את  המדכא  האלכוהול, 
לבין מה שהוא  רואה  בין מה שהוא  ובכושרו של האדם לקשר  בספונטניות 
צריך לעשות ועושה. המוח, בהשפעת האלכוהול, מעביר לאט יותר את המידע 
על הנתונים של הסביבה, ויכולת קבלת ההחלטות נפגעת. "אתה לא יודע, אתה 
לא מרגיש" כי נפגע כושרך לדעת. אתה מתנהג כאילו אתה לא אתה, ולמעשה 

המשקה האלכוהולי שולט בך.

אולי אתה חושב שאתה יודע כבר הכול על אלכוהול, ואתה יודע גם לקבל את 
ההחלטות הנכונות. אבל רק לאחר שתקרא את העובדות הבאות, תוכל ללמוד 

דברים שלא ידעת.

כל כמות אלכוהול שמגיעה למוח מדכאת את תפקודה של מערכת העצבים 
והשתייה  נוספים,  עצב  במרכזי  פוגעת  נוספת  שתייה  פחית  כל  המרכזית. 
משפיעה על היכולת שלנו "לדעת". בכל אחד מאתנו הפגיעה היא שונה, אך 
הפגיעה ביכולת "לדעת" גורמת נזק לכולנו - למי שמבחין בכך וגם למי שאינו 

מרגיש בכך.

מערכת העצבים היא מעין רשת המאפשרת קשר בין המוח לבין שרירי הגוף 
השונים. סמים מסוימים, ובמיוחד האלכוהול, גורמים לשיבוש הדרך שבה המוח 
והמיומנויות  הראייה  השיפוט,  כושר  הלאה.  אותה  ומעביר  אינפורמציה  קולט 
המוטוריות הם הנפגעים הראשיים כתוצאה מהשתייה. מדובר בכישורים שהם 

חשובים ביותר לנהיגה.

לנטרול  גורם  והדבר  המוח,  ה"אזעקה" של  מערכות  לניתוק  גורם  האלכוהול 
כושר השיפוט העצמי של השותה. הפעולה השנייה שלו היא הסרת מחסומים. 
כתוצאה מכך האדם השותה יהיה עליז יותר, חסר בלמים, עד כדי השתטות. 
בשלב הבא תהיה לו תחושת "כול יכול". הוא מתחיל להגיב לדברים בצורה 

אחרת מהרגיל.

לפגיעה  התגובות,  להאטת  גורם  העצבים,  מערכת  את  המדכא  האלכוהול, 
לבין מה שהוא  רואה  בין מה שהוא  ובכושרו של האדם לקשר  בספונטניות 
צריך לעשות ועושה. המוח, בהשפעת האלכוהול, מעביר לאט יותר את המידע 
על הנתונים של הסביבה, ויכולת קבלת ההחלטות נפגעת. "אתה לא יודע, אתה 
לא מרגיש" כי נפגע כושרך לדעת. אתה מתנהג כאילו אתה לא אתה, ולמעשה 

המשקה האלכוהולי שולט בך.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מפגש מס' 6   מחליט ובוחר

ת  ו מ ל י ד ם  ע ם  י ד י מ ל ת ה ו  ד ד ו מ ת י ה  ז ש  ג פ מ ב
. ה י ת ו כ ל ש ה ל ו ה  י י ת ש ה א  ש ו נ ל ת  ו ר ו ש ק ה ם  י י ח ה מ

לאחר התהליך שעברו במפגשים הקודמים, שבו העלו את חוויותיהם האישיות, בדקו את לאחר התהליך שעברו במפגשים הקודמים, שבו העלו את חוויותיהם האישיות, בדקו את 
עמדותיהם וקיבלו מידע אמין, כעת על התלמידים לתרגל סיטואציות היפותטיות ולבדוק עמדותיהם וקיבלו מידע אמין, כעת על התלמידים לתרגל סיטואציות היפותטיות ולבדוק 
עם עצמם ועם חבריהם כיצד לנהוג במצבי חיים אמיתיים. בעזרת הדיון בדילמות יפתחו עם עצמם ועם חבריהם כיצד לנהוג במצבי חיים אמיתיים. בעזרת הדיון בדילמות יפתחו 
התלמידים את היכולת לקבל החלטות ולהגיב באסרטיביות בהקשר למצבים של שתיית התלמידים את היכולת לקבל החלטות ולהגיב באסרטיביות בהקשר למצבים של שתיית 

אלכוהול.אלכוהול.

מהלך: 
דיון: בחיים אנו נתקלים במצבים שונים שבהם נצטרך לקבל החלטות. קל יותר להתמודד אתן   .1

אם הרהרנו בהן בטרם החלטה. ננסה לתרגל מיומנות של קבלת החלטות בנושא זה.

התלמידים יקבלו לקריאה את הסיטואציות שבדף "מצבי חיים". עליהם להחליט מה הם היו   .2
עושים בכל מצב. כל תלמיד ירשום מה בחר ואת הסיבות לבחירה (לגבי כל דמות).

התלמידים יתחלקו לקבוצות קטנות.  .3

כל קבוצה תבחר את אחד המצבים ותנסה להגיע להחלטה קבוצתית.  

הקבוצה תבדוק את תהליך קבלת ההחלטה:  .4

האם הוגדרה הבעיה?  

האם במסגרת שיקול הדעת נצפתה התוצאה של ההחלטה?  

מה היו הטיעונים ביחס לכל חלופה?  

מה הכריע את ההחלטה?  

מה נדרש לעשות בעקבות ההחלטה?  

כיצד  לאנשים  להגיד  היכולת   - אסרטיבית  תגובה  תידרש  מההחלטות  בחלק 

אתה מרגיש, או מה היית רוצה לעשות מבלי לפגוע באחר, קשורה ליכולת ליצור 

תקשורת אסרטיבית.

חזרו לסיטואציה שבחרתם, ונסו להגיב באסרטיביות על-פי ההחלטה שקיבלתם.  

במליאה ישתפו התלמידים בלמידות שלמדו היום במפגש.  .5

למורה: 

 מומלץ שהפעילות תיעשה בקבוצות קטנות. כל קבוצה תגיע להחלטות שלה. 
לאחר מכן במליאה - כל קבוצה תספר על הפעילות שלה.

לשלב  ולהתאים  התלמידים  של  המציאות  את  להלום  אמורים  החיים  מצבי   

התפתחותי, לרקע תרבותי, לרקע הדתי, לדפוסי הבילוי וכו'.
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גלית הולכת למסיבה בליל שבת, והיא יודעת שהאלכוהול יהיה נגיש גלית
שם. היא אוהבת לשתות, אך רוצה להבטיח כי לא תשתה יותר מדי. 
היא יודעת שחלק מהנוכחים אף ינסו להשתכר. היא יודעת שחבריה 

יניחו שגם היא באה לעשות אותו דבר.

אלו פעולות היא יכולה לנקוט כדי להבטיח שלא תשתה יותר מדי?

נער מתמוטט חסר הכרה ליד חן כשהוא עוזב את המסיבה. חן מכיר חן
את הנער ויודע ששתה הרבה.

מה עליו להחליט לעשות? ולמה?

במהלך מאור למסיבה.  חברים  ארבעה  אימו  של  במכונית  הסיע  מאור 
המסיבה שתה יותר משתכנן, וכשהגיע הזמן להסיע את חבריו, הוא 

הבין ששתה יותר מדי בכדי לנהוג, כי הוא מרגיש מעט מסוחרר.

מה כדאי לו להחליט ומדוע? מה יגיד?

הוריה של שני תמיד אמרו לה, שאם תיקלע למצב שבו לא יהיה לה שני ולי
יבואו לאסוף  כל אמצעי כדי לחזור הביתה, שתתקשר אליהם והם 
אותה. והנה זה קרה. היא הייתה במסיבה כשרוב חברותיה שתו יותר 
מדי, וזוג בחורים החלו להטריד אותה ואת חברתה לי. היא רצתה 
להתקשר להוריה, אך היא חשבה, שאם היא תתקשר אליהם והם 

יבואו, הם יראו כיצד היא מבלה, ולא יתנו לה לצאת יותר למסיבות.

מה צריכות שני ולי לעשות?

והקיאה. חבריהם חושבים מקס יותר מדי  יוצא עם מרב ששתתה  מקס 
שזה מצחיק ושמקס צריך להתעלם מזה. מקס מעוצבן ששתתה כל 

כך הרבה ונבוך מפני חבריהם.

מה צריך מקס להחליט ולמה?

בירה. רותם פחיות  כמה  שתה  יניב  לפאב.  יניב  חברה  עם  יצאה  רותם 
נבוכה  רותם  לרקוד.  לצחקק,  מוזר-  באופן  להתנהג  התחיל  הוא 
מהתנהגותו, ומנסה לשכנע אותו להפסיק לשתות, אך הוא מתעלם 

ממנה.

מה צריכה רותם לעשות?

מצבי חיים

גלית הולכת למסיבה בליל שבת, והיא יודעת שהאלכוהול יהיה נגיש גליתגלית
שם. היא אוהבת לשתות, אך רוצה להבטיח כי לא תשתה יותר מדי. 
היא יודעת שחלק מהנוכחים אף ינסו להשתכר. היא יודעת שחבריה 

יניחו שגם היא באה לעשות אותו דבר.

אלו פעולות היא יכולה לנקוט כדי להבטיח שלא תשתה יותר מדי?

נער מתמוטט חסר הכרה ליד חן כשהוא עוזב את המסיבה. חן מכיר חןחן
את הנער ויודע ששתה הרבה.

מה עליו להחליט לעשות? ולמה?

במהלך מאורמאור למסיבה.  חברים  ארבעה  אימו  של  במכונית  הסיע  מאור 
המסיבה שתה יותר משתכנן, וכשהגיע הזמן להסיע את חבריו, הוא 

הבין ששתה יותר מדי בכדי לנהוג, כי הוא מרגיש מעט מסוחרר.

מה כדאי לו להחליט ומדוע? מה יגיד?

הוריה של שני תמיד אמרו לה, שאם תיקלע למצב שבו לא יהיה לה שני ולישני ולי
יבואו לאסוף  כל אמצעי כדי לחזור הביתה, שתתקשר אליהם והם 
אותה. והנה זה קרה. היא הייתה במסיבה כשרוב חברותיה שתו יותר 
מדי, וזוג בחורים החלו להטריד אותה ואת חברתה לי. היא רצתה 
להתקשר להוריה, אך היא חשבה, שאם היא תתקשר אליהם והם 

יבואו, הם יראו כיצד היא מבלה, ולא יתנו לה לצאת יותר למסיבות.

מה צריכות שני ולי לעשות?

והקיאה. חבריהם חושבים מקסמקס יותר מדי  יוצא עם מרב ששתתה  מקס 
שזה מצחיק ושמקס צריך להתעלם מזה. מקס מעוצבן ששתתה כל 

כך הרבה ונבוך מפני חבריהם.

מה צריך מקס להחליט ולמה?

בירה. רותםרותם פחיות  כמה  שתה  יניב  לפאב.  יניב  חברה  עם  יצאה  רותם 
נבוכה  רותם  לרקוד.  לצחקק,  מוזר-  באופן  להתנהג  התחיל  הוא 
מהתנהגותו, ומנסה לשכנע אותו להפסיק לשתות, אך הוא מתעלם 

ממנה.

מה צריכה רותם לעשות?

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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רציונל
בגיל ההתבגרות מתחלפת הסקרנות הילדותית כלפי מיניות במשיכה למצוא בן/בת זוג. זהו דחף 
שמקורו בשינויים ההורמונליים. יחד עם הדחפים רבי העצמה הללו, חשים המתבגרים צורך לבחון 
את עצמם בעיני מוקד המשיכה שלהם המשמש מעין מראה ובבואה ל"עצמי". הדימויים הראשוניים 
של זוגיות נבנים מן המודלים הראשונים שאליהם הילד נחשף - ההורים. הדימויים הראשוניים של 
חיזור, יצירת קשר ותפקידים מיניים בתוך הקשר, נבנים, בין היתר, ממסרים חברתיים ותרבותיים 

המועברים באמצעות המדיה, וממודלים ישירים שאליהם נחשף המתבגר במהלך חייו.

החשיבה הדיכוטומית מאפיינת את גיל ההתבגרות המוקדם ומועצמת על-ידי המודלים השטחיים 
המוצגים במדיה, בטלנובלות וכו', התורמים גם לתפיסות השגויות של בני הנוער בהתעסקותם 

במוקד המשיכה. 

כאשר מוקד המשיכה הנו בן אותו מין (הומו, או לסבית או כל נטייה אחרת) הבלבול כפול ומכופל, 
והמתבגר חש עצמו חריג, אשם ותחושות מורכבות נוספות הנלוות לגילוי. מתבגרים אינם נוטים 
לרוב לשוחח על הפנים הרגשיים והפגיעים יותר של עצמם, במיוחד לא עם מבוגרים. חוויות של 
חיזור, פחדים מדחייה, מבוכה, פערים בין פנטזיות למציאות, חוויות של פרידה, כל אלה יכולים ליצור 
מטען רגשי שאינו בא לידי ביטוי באופן מילולי, היות שהלחץ החברתי והרצון להשתייך דוחפים 
להצגת הפן הקליל והמצליח, ולהסתרת מטענים אלה, בפרט בשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים.בפרט בשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים.

מטרת הפרק הנוכחי ליצור שיח רלוונטי עם מתבגרים על תכנים אלה, להוסיף גוונים, להבהיר להוסיף גוונים, להבהיר 
מורכבות ולפתוח ערוצי חשיבהמורכבות ולפתוח ערוצי חשיבה נוספים לכל סכמת חשיבה שקיימת אצל המתבגרים, החל משלב 
החיזור וכלה בשלב הפרידה, שעשוי להיות שלב קריטי ולעיתים מסוכן (הכוונה לפגיעה בעצמי או 
באחר). כמו כן, קיימות מטרות משניות כ"נרמול" רגשות וחוויות, האטה, פיתוח חשיבה ביקורתית 

וקבלה עצמית.

בעזרת הפעילויות המוצעות ניתן לבחון את הדימויים הקיימים, הסטריאוטיפים והדילמות שבהם 
עסוקים המתבגרים במסגרת הכיתתית, ועל-פיהם לעבוד. חשוב שהמנחה לא יחשוש להביע את 
דעתו האישית בנושאים של זוגיות, חיזור ופרידה, ויעביר מסרים אשר יהיו שתולים בזרימה טבעית 

לאורך כל הפרק בהתאם לנושא העולה.

מטרות 

הבנת ההסכמות והנרטיב (סיפור החיים) של התלמידים באשר לזוגיות ולקשר.   .1

עיבוד הסיפורים תוך הפניית תשומת הלב לנקודות המפתח.    .2

העלאה למודעות של נושאים הקשורים למגדר בתוך מערכת יחסים זוגית.   .3

פירוק הפעילות לתת-נושאים כגון: חיזור, חברות ופרידה, ועיבודם.   .4

חברות ואהבה
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מהלך:
1. פתיחה. פתיחה

הצגת סיפור ראשוני של נער ושל נערה אשר מוצאים חן האחד בעיני האחר... או נער ונערה אשר 
מיודדים זה עם זה.....

לבקש מהכיתה לכתוב את הסיפור כפי שכל תלמיד היה רוצה לראותו.

סיפור לדוגמה: סיפור לדוגמה: 

2. חיזור ותפקידים מיניים:. חיזור ותפקידים מיניים:

המורה תשאל בכיתה:

כמה תלמידים כתבו שאורטל היא זו שהתחילה עם טל?  

כמה רשמו שטל יזם את הקשר עם אורטל?  

מפגש מס'  8-7  חברות בין המינים - חיזור

המפגש יעסוק ביצירת קשרים בין המינים ויתמקד בשלב החיזור.המפגש יעסוק ביצירת קשרים בין המינים ויתמקד בשלב החיזור.

מסרים שחשוב להדגיש בנושא החיזור:מסרים שחשוב להדגיש בנושא החיזור:

יש לשים דגש על התהליך (לחיזור ולא לתוצאותיו). יש לשים דגש על התהליך (לחיזור ולא לתוצאותיו). 

החיזור הוא קשה לשני הצדדים.החיזור הוא קשה לשני הצדדים.

החיזור אינו שלב התחלתי בלבד, אלא חשוב שימשיך להתקיים לאורך כל הקשר.החיזור אינו שלב התחלתי בלבד, אלא חשוב שימשיך להתקיים לאורך כל הקשר.

החיזור אינו תפקידו הבלעדי של הבן או של הבת.החיזור אינו תפקידו הבלעדי של הבן או של הבת.

על שלב החיזור אין לדלג - הוא תורם בהמשך לאינטימיות הנוצרת. על שלב החיזור אין לדלג - הוא תורם בהמשך לאינטימיות הנוצרת. 

בספורט  טל  של  מכישוריו  התרשמה  אורטל  הכיתה.  באותה  לומדים  וטל  "אורטל 
על  חושב  טל  בעיניה.  חן  מצא  החיצוני  מראהו  גם  בכיתה.  ומפעילותו החברתית 
אורטל זה זמן רב. מוצא חן בעיניו שאורטל יודעת לרקוד יפה, והיא חביבה על ילדי 

הכיתה, הוא גם אוהב את שיערה האדמוני. יום אחד..." 

השלימו את סוף הסיפור!
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כמה תלמידים כתבו ששניהם התחילו האחד עם האחר? (ניתן להציג את הנתונים   
על הלוח לאחר הצבעה).

בכיתה ייערך דיון דיון על תפקידי המגדר. הדיון יכלול את השאלות הבאות:

מי אמור ליצור קשר - הבן או הבת, או שניהם?   

האם במציאות כמו באגדה הדברים מסתדרים תמיד, ושני בני הזוג מתחילים זה עם   
זה באותו זמן?

אמורים  שבנים  הצעה  תעלה  (אם  ראשוני?  קשר  ליצור  חששות  אין  לבנים  האם   
להתחיל עם בנות).

כיצד נתפסת בעיני החברה בת שמתחילה עם בן?   

כיצד נתפס בעיני החברה בן שמחזר אחרי בת?   

כיצד נבנתה התפיסה שעל-פיה הבן הוא זה שאמור ליצור קשר עם הבת?   

למורה,

זה  וכי  קשר,  ליצור  שאמור  הראשון  הוא  שהבן  היא  בחברה  הרווחת  התפיסה 

תפקידו. הבת, לעומת זאת, אמורה להישאר פסיבית ולהיענות לו. כיום, למרות 

המודרניזציה, עדיין שבויים אנשים בתפיסה זו. מעבר למסרים המועברים על-

ידי ההורים, התפקידים הללו מונצחים בטלנובלות ובסרטים קלאסיים המציגים 

סביב  בדיון  פראית.  ובובה  יפה  אישה  כגון:  סרטים  שוויונית,  שאינה  זוגיות 

הפעילות, קרוב לוודאי שיישמעו כמה קולות. רצוי להתייחס לקולות, להשמיע 

המחליטות  הבנות  של  קולן  את  להשמיע  לחזר,  בבואם  הבנים  של  הקושי  את 

באגדות:  כמו  מתחיל  קשר  שעל-פיו,  המיתוס  את  להפריך  וכמובן  קשר,  ליזום 

יחד, בבת אחת, בהצלחה, ללא קשיים וחששות. 

3. החששות המלווים את יצירת הקשר הראשוני:. החששות המלווים את יצירת הקשר הראשוני:

מדוע כל כך קשה לחזר? 

המורה תרשום על הלוח את תחושות המחזר ואת תחושות המחוזרהמורה תרשום על הלוח את תחושות המחזר ואת תחושות המחוזר
לפני יצירת הקשר.לפני יצירת הקשר.

תחושות המחוזר/תתחושות המחזר/ת

שמחה, גאווהפחד מדחייה, מסירוב

פחד או חשש מתגובות החברהשמחה וחוויית הצלחה

בושהביישנות

התנגדות

מדוע אנשים חוששים לחזר? בירור החששות.
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למורה,

סוגי חששות שיכולים להתעורר: חשש מדחייה, חשש מכישלון, חשש מתגובות 

חברתיות, חשש מפגיעה בדימוי העצמי וחוסר ביטחון, הבדלים בסטטוס החברתי 

(בן מכיתה בוגרת עם בת מכיתה נמוכה יותר...), החשש לאבד ידיד/ה אם ייחשפו 

הרגשות בקשר שהתחיל כידידות, חוסר ניסיון או חוסר ביטחון במיומנויות של 

חיזור.

ליצור  הניסיון  עצם  היא  ההצלחה  הדרגתי,  הוא  החיזור  כי  מסר  להעביר  רצוי 

קשר ולא תגובת המחוזר. יש להביא בחשבון תגובות חיוביות ושליליות, החיזור 

איננו קל לשני הצדדים - למחוזר ולמחזר. 

נוטים  רבים  אנשים  עליו.  לוותר  ואין  הקשר,  יצירת  בעת  מאוד  חשוב  זה  שלב 

למיניהם  זרזים  מין..  כיחסי  אינטימי  המעין  לשלב  ולגשת  זה  שלב  על  לדלג 

כאלכוהול או כסמים אינם מסייעים ליצירת קשר, אלא עשויים לגרום לחוויה 

נעימה ואף טראומטית המלווה בתחושה של אי-שליטה על המעשים ושל  בלתי 

טשטוש כתוצאה משכרות. 

4. אופן יצירת הקשר.. אופן יצירת הקשר.

המורה תבקש מהתלמידים לחזור לסיפורים שהם כתבו, ומשם תדלה רשימה של דרכים שונות 
ליצירת קשר. ניתן להוסיף אפשרויות אשר לא נסקרו בסיפורים. 

דוגמאות לסגנונות חיזור:

אינטרנט - צ'ט   

מכתב   

טלפון   

חיזור ישיר   

הדרגתי המתחיל בידידות   

בירור עם החברים לפני יצירת הקשר... ועוד...   

בכיתה יתנהל דיון דיון על היתרונות ועל החסרונות של כל אחד מאופני יצירת הקשר. 

למורה,

ניסיון  לכל  לגיטימציה  ולתת  אחד,  כל  של  בסגנון  השונות  את  להדגיש  חשוב 

לחיזור  בהצעות  קיימים הבדלים  לבחון אם  ניתן  הוא מכבד.  ליצירת קשר אם 

בין בנים לבין בנות?

בני נוער רבים אינם יודעים כיצד ליצור קשר עם בן/בת המין השני. כדאי ליצור 

חלופות רבות ולברר את יתרונותיה ואת חסרונותיה של כל חלופה. שליחת שליח, 

ולא  מדויקת,  ובלתי  מעוותת  בצורה  לעבור  עלול  המסר  כי  מחיר,  גובה  למשל, 

את  לחסוך  ועשויה  לביישנים  מסייעת  היא  אחר,  מצד  המחזר.  לטובת  תמיד 

ניתן  ולעיתים  בית,  בכל  כמעט  זמין  האינטרנט  פנים.  אל  פנים  הסירוב  חוויית 

ליצור קשרים בעזרתו. יחד עם זאת, אין לשכוח כי הקשר הוא וירטואלי. לעיתים 

עלולה  זו  ולעיתים  ודאית,  איננה  זהותו  השיח,  בן  את  רואים  אנו  אין  קרובות 

להיות דמות מסוכנת. קשר ישיר מאפשר ניסיון אמיתי ללא הונאה, אלא שהוא 

ואת  ההצלחה  את  להדגיש  חשוב  זאת,  עם  יחד  בסירוב.  להיתקל  בסיכוי  כרוך 

האומץ שבניסיון, ולא את התוצאה. כמו כן, חשוב לשים דגש על התהליך.
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הצעה נוספת לפעילות בנושא החיזור:הצעה נוספת לפעילות בנושא החיזור:

להשתמש בקטע המציג חיזור מתוך סרט קולנוע/טלנובלה/תמונות של בעלי חיים וכיו"ב 
(ניתן למשל להיעזר בסרט "50 דייטים ראשונים"). 

לבקש מהתלמידים להגיב על הקטע מעמדת המחזר/ת ומעמדת המחוזר/ת.  

לערוך משחק תפקידים - כיצד היית משנה את גינוני החיזור שראית בקטע?  

איננה  נוחות לשיחה: מה מרגישה הדמות המחזרת כאשר  דווקא  להתעכב בנקודות שאינן   

נענית?

לשוחח על חיזור כהתנהגות טבעית הנושאת גוונים שונים בהזדמנויות שונות, למשל, כשמנסים   

להתקבל למקום כלשהו וקיימת תחרות; כשרוצים להשיג משהו שמותנה באדם אחר; כשמגיעים 

למקום חדש ומעוניינים לרכוש חברים חדשים. 

להתעכב על השורש חז"ר - שמורה על הצורך לנסות שוב ושוב גם אם נכשלים.   

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

המורה תבקש מהתלמידים לחזור לסיפור של אורטל וטל ולברר:  .1

מה מאפיין את החברות בין השניים.... (הימצאות תמידית יחד, סיפור אהבה ללא כל   
קושי... בגידה וחוסר אמון, חוסר כבוד.... ועוד...).

מה הייתם רוצים שיתרחש בחברות שבניתם לבני הזוג אורטל וטל?  

  נורות ירוקות בחברות:

מקום,  נתינת  קשר,  אהבה,  אחריות,  הסכמה,  תקשורת,  הדדי,  כבוד  מחויבות, 
עצמאות. 

מה לא הייתם רוצים שיתרחש בחברות שבניתם לבני הזוג? אילו מאפיינים אינם לרוחכם?  .2

  נורות אדומות בחברות:

קנאה קיצונית, השפלה של בן הזוג, ניתוק ובידוד חברתי של בן הזוג, שליטה על 
לבוש ועל אורח החיים, אלימות מילולית, אלימות פיזית (ניתן להיעזר בסרט "הוא 

מת עלי").

מפגש 9  אהבה וקשר

מפגש זה יתמקד בקשר בין בני הזוג, במשמעות הקשר ובאהבה.מפגש זה יתמקד בקשר בין בני הזוג, במשמעות הקשר ובאהבה.

המסרים שחשוב להדגיש:המסרים שחשוב להדגיש:

זיהוי זיהוי  נורות ירוקות בחברות, ולחלופין  נורות ירוקות בחברות, ולחלופין  נורות אדומות בחברות. נורות אדומות בחברות.  

חשוב להתייחס להבדל בין אהבה להתאהבות.חשוב להתייחס להבדל בין אהבה להתאהבות.  

חשוב לשמור על אמון בקשר. כמו כן, לדבר על חוסר אמון ומשמעותו של הגורם חשוב לשמור על אמון בקשר. כמו כן, לדבר על חוסר אמון ומשמעותו של הגורם   
השלישי הנכנס לקשר.השלישי הנכנס לקשר.

בזוגיות יש ליצור בראש ובראשונה תקשורת ישירה.בזוגיות יש ליצור בראש ובראשונה תקשורת ישירה.  

לבני זוג צרכים שונים בקשר וראייה שונה של מהות הקשר.לבני זוג צרכים שונים בקשר וראייה שונה של מהות הקשר.  

אהבה אינה מותנית בקיום יחסי מין. אהבה אינה מותנית בקיום יחסי מין.   

טבעי ונורמלי שיש הבוחרים שלא להתחיל במערכות יחסים בשלב זה.טבעי ונורמלי שיש הבוחרים שלא להתחיל במערכות יחסים בשלב זה.  

מוקד המשיכה המינית אינו חייב להיות בן המין השני, יש הנמשכים לבני מינם. זו מוקד המשיכה המינית אינו חייב להיות בן המין השני, יש הנמשכים לבני מינם. זו   
אינה סטייה או מחלה!! אינה סטייה או מחלה!! 

נורות ירוקות בחברות: נורות ירוקות בחברות:

מקום,  נתינת  קשר,  אהבה,  אחריות,  הסכמה,  תקשורת,  הדדי,  כבוד  מקום,מחויבות,  נתינת  קשר,  אהבה,  אחריות,  הסכמה,  תקשורת,  הדדי,  כבוד  מחויבות, 
עצמאות.עצמאות. 

נורות אדומות בחברות: נורות אדומות בחברות:

קנאה קיצונית, השפלה של בן הזוג, ניתוק ובידוד חברתי של בן הזוג, שליטה עלקנאה קיצונית, השפלה של בן הזוג, ניתוק ובידוד חברתי של בן הזוג, שליטה על 
לבוש ועל אורח החיים, אלימות מילולית, אלימות פיזית (ניתן להיעזר בסרט "הואלבוש ועל אורח החיים, אלימות מילולית, אלימות פיזית (ניתן להיעזר בסרט "הוא 

מת עלי").מת עלי").
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בוגדים?  למה  כמו:  שאלות  באמצעות  אותו  לבחון  יש  הבגידה,  נושא  יעלה  אם 

מדוע נזקקים לבן זוג נוסף? 

רצוי להעביר מסר של אחדות בין חברות למין, ולא של הפרדה ביניהם.. 

ניתן להיעזר בשיר "אל תשחק אתי"... 

לו הייתה ניתנת לכם אפשרות, אילו חלקים בסיפור שלכם הייתם משנים? ומדוע?   .3

המורה תרשום עם התלמידים מאפיינים שאינם רצויים בקשר.  

אילו חלקים בסיפור שלכם הייתם משמרים, ומדוע?   .4

המורה תרשום עם התלמידים מאפיינים רצויים בקשר... אם יעלו מאפיינים רצויים בעייתיים,   

ניתן להיעזר בדיון בכיתה בנקודות הרשומות מטה.  

שאלות מנחות: שאלות מנחות: 

כולם מסכימים עם המאפיין....?   

יש מישהו החושב אחרת?   

האם המאפיין מזכיר לכם סיפור ששמעתם? סרט שראיתם? שיר שקראתם?  

    הצעה נוספת לאחר חידוד הנורות הירוקות והאדומותהצעה נוספת לאחר חידוד הנורות הירוקות והאדומות

פעילות מסכמת:

כל אחד יבטא את מה שהפנים באמצעות ציור או קולאז' מעיתונים - מהי עבורו חברות טובה.   .1

העבודות תוצגנה בסבב במעגל.  .2

ניתן להמשיך ולדון בשאלות הללו בכיתה ביחס לסיפורים שנכתבו:  .3

האם יש הבדל בין התאהבות לבין אהבה?האם יש הבדל בין התאהבות לבין אהבה?  

בונים  שאנו  רומנטי  במודל  בעיקר  ומקורה  הקשר,  תחילת  את  מאפיינת  התאהבות   

לעצמנו, על האהוב, על אהבה וכו'. המודל הוא יציר המחשבה ומתעלם לעיתים מחלקים, 

הקיימים במושאי ההתאהבות, ואינם תואמים את הסכימה שנוצרה במודל. להתאהבות 

כל  שבו  יותר,  שלם  שלב  היא  אהבה  וחולפת...  סוערת,  נעימה,  היא  עיוורים,  חלקים 

החלקים מוכלים. קיימת שונות באופן שבו בני אדם מביעים אהבה האחד לרעהו.

האם בחברות צריך להשקיע? האם היא נוצרת מאליה? מה מידת ההשקעה?האם בחברות צריך להשקיע? האם היא נוצרת מאליה? מה מידת ההשקעה?  

לעיתים החשיבה הדיכוטומית המאפיינת גיל זה יוצרת בחירה באחד מן הקצוות. מצד   

אחד התנהגות של טוטליות בקשר ובהשקעה שמתבטאת בקנייה מוגזמת של מתנות על 

מנת להביע אהבה וברצון להיות זה עם זה. מצד אחר יכולה לבוא לידי ביטוי התעלמות 

מוחלטת, הנובעת מחשש מפני יצירת קשר אינטימי ואמיתי. אם ההתנהגות אינה תואמת 

בונים שאנו  רומנטי  במודל  בעיקר  ומקורה  הקשר,  תחילת  את  מאפיינת  התאהבות   

לעצמנו, על האהוב, על אהבה וכו'. המודל הוא יציר המחשבה ומתעלם לעיתים מחלקים,

הקיימים במושאי ההתאהבות, ואינם תואמים את הסכימה שנוצרה במודל. להתאהבות

כל שבו  יותר,  שלם  שלב  היא  אהבה  וחולפת...  סוערת,  נעימה,  היא  עיוורים,  חלקים 

החלקים מוכלים. קיימת שונות באופן שבו בני אדם מביעים אהבה האחד לרעהו.

לעיתים החשיבה הדיכוטומית המאפיינת גיל זה יוצרת בחירה באחד מן הקצוות. מצד  

אחד התנהגות של טוטליות בקשר ובהשקעה שמתבטאת בקנייה מוגזמת של מתנות על

מנת להביע אהבה וברצון להיות זה עם זה. מצד אחר יכולה לבוא לידי ביטוי התעלמות

מוחלטת, הנובעת מחשש מפני יצירת קשר אינטימי ואמיתי. אם ההתנהגות אינה תואמת



ח'
ה 

ית
כ

ם
י

ש
ג

פ
מ

ו
 

ת
ו

י
ו

ל
י

ע
פ

 
ת

ר
ד

ס
ל

  
ה

ב
י

ל
 

ת
י

נ
כ

ת

41

ומסונכרנת, הדבר מתפרש כדחייה, כאי-אהבה. חשוב להדגיש את השלב האמצעי, את 

השונות שבין בני הזוג, את החשיבות של ההימצאות "יחד" אך גם "לחוד", ואת התקשורת 

הישירה המאפשרת לדבר על הציפיות.

תקשורת ישירה או רמזים ו"קריאת מחשבות".תקשורת ישירה או רמזים ו"קריאת מחשבות".  

יצירת קשר קיימת פעמים רבות הנטייה לדבר ברמזים. אחד מבני הזוג מצפה  בעת   

מחברו שיבין או ינחש את רצונו. הציפייה נובעת מן האהבה שרוחש החבר לבן זוגו. 

צפייה זו אינה נענית במרבית המקרים. חשוב לחדד את חשיבות התקשורת הישירה 

בתוך מערכת יחסים. 

מה בין יחסי מין לאהבה?מה בין יחסי מין לאהבה?  

ביטוי  הם  מין  יחסי  כי  לחשוב,  בשלה  שאינה  יחסים  במערכת  נטייה  קיימת  לעיתים,   

לאהבה. כלומר, אם נערה או נער מסרבים לקיים יחסי מין משמע שאינם אוהבים. חשוב 

להדגיש, כי יחסי מין הם אכן ביטוי לאהבה, אך אינם מוכיחים אהבה. בקיום יחסי מין יש 

להביא בחשבון גורמים נוספים כגון: אחריות, בגרות, בשלות, רצון, הדדיות, יכולת להבין 

את ההשלכות, אמצעי זהירות ועוד.....

(date rape) כאשר באחד הסיפורים נמצא אונס בפגישה (כאשר באחד הסיפורים נמצא אונס בפגישה  

לעומת  מין,  ליחסי  הזוג  מבני  צפייה של אחד  זו  כיצד קרה הדבר. האם  להבין  ננסה   

מסר בלתי ברור או ברור של בן הזוג השני. חשוב - אונס הוא ניסיון לקבל דבר-מה 

בכוח בסיטואציה מקרבת. יש להדגיש, כי במונחים חוקיים התנהגות כזו מוגדרת כאונס 

לכל דבר, על כל המשמעויות שלו. התקשורת בסיטואציה דומה צריכה להיות ישירה 

ואסרטיבית. "הלא" שנאמר הוא "לא!!!!" ** אם סיפור האונס בפגישה יעלה על-ידי ילדים, 

מומלץ להזמין לפעילות את מסל"ן (מרכז סיוע לנפגעות אונס - ראה רשימת סיוע בסוף 

הפרק). 

כאשר באחד הסיפורים מעורבים בגידה או גורם שלישי -כאשר באחד הסיפורים מעורבים בגידה או גורם שלישי -  

פעמים רבות, גם מבלי שנהיה מודעים לכך, מתערב גורם שלישי, אשר מסייע לאלה   

הנוחה  מהתחושה  להיפרד  מתקשים  או  בו,  בטוחים  אינם  קשר,  מיצירת  החוששים 

ואינו מאפשר  של להיות מחוזר ואהוב. משולש זה גורם לרוב לקושי ביחסי החברות, 

קשר מצמיח, לנוכח העובדה שהיחסים רעועים מלכתחילה. ניתן להתגבר על מכשול 

כזה כאשר מבררים בהידברות גלויה מהו הרווח שמסב הגורם השלישי??.. בטלנובלות 

מעורב הגורם השלישי בקשר על מנת ליצור עניין ומתח. ניתן גם לשאול את השאלה 

"האם החיים הם טלנובלה?" מדוע צריך יותר מבן/ת זוג אחד?

אם אחד מבני הזוג חש שהקשר איננו לרוחו אם אחד מבני הזוג חש שהקשר איננו לרוחו מטעמים רבים -  

יש להפסיקו ולא לגרור אותו בשל חוסר נעימות, משיקולי נוחיות או מחשש.   

ומסונכרנת, הדבר מתפרש כדחייה, כאי-אהבה. חשוב להדגיש את השלב האמצעי, את 

השונות שבין בני הזוג, את החשיבות של ההימצאות "יחד" אך גם "לחוד", ואת התקשורת 

הישירה המאפשרת לדבר על הציפיות.

ביטוי  הם  מין  יחסי  כי  לחשוב,  בשלה  שאינה  יחסים  במערכת  נטייה  קיימת  לעיתים, 

לאהבה. כלומר, אם נערה או נער מסרבים לקיים יחסי מין משמע שאינם אוהבים. חשוב 

להדגיש, כי יחסי מין הם אכן ביטוי לאהבה, אך אינם מוכיחים אהבה. בקיום יחסי מין יש 

להביא בחשבון גורמים נוספים כגון: אחריות, בגרות, בשלות, רצון, הדדיות, יכולת להבין 

את ההשלכות, אמצעי זהירות ועוד.....

פעמים רבות, גם מבלי שנהיה מודעים לכך, מתערב גורם שלישי, אשר מסייע לאלה 

הנוחה  מהתחושה  להיפרד  מתקשים  או  בו,  בטוחים  אינם  קשר,  מיצירת  החוששים 

ואינו מאפשר  של להיות מחוזר ואהוב. משולש זה גורם לרוב לקושי ביחסי החברות, 

קשר מצמיח, לנוכח העובדה שהיחסים רעועים מלכתחילה. ניתן להתגבר על מכשול 

כזה כאשר מבררים בהידברות גלויה מהו הרווח שמסב הגורם השלישי??.. בטלנובלות 

מעורב הגורם השלישי בקשר על מנת ליצור עניין ומתח. ניתן גם לשאול את השאלה 

"האם החיים הם טלנובלה?" מדוע צריך יותר מבן/ת זוג אחד?

יצירת קשר קיימת פעמים רבות הנטייה לדבר ברמזים. אחד מבני הזוג מצפה  בעת 

מחברו שיבין או ינחש את רצונו. הציפייה נובעת מן האהבה שרוחש החבר לבן זוגו. 

צפייה זו אינה נענית במרבית המקרים. חשוב לחדד את חשיבות התקשורת הישירה 

בתוך מערכת יחסים. 

לעומת  מין,  ליחסי  הזוג  מבני  צפייה של אחד  זו  כיצד קרה הדבר. האם  להבין  ננסה 

מסר בלתי ברור או ברור של בן הזוג השני. חשוב - אונס הוא ניסיון לקבל דבר-מה 

בכוח בסיטואציה מקרבת. יש להדגיש, כי במונחים חוקיים התנהגות כזו מוגדרת כאונס 

לכל דבר, על כל המשמעויות שלו. התקשורת בסיטואציה דומה צריכה להיות ישירה 

ואסרטיבית. "הלא" שנאמר הוא "לא!!!!" ** אם סיפור האונס בפגישה יעלה על-ידי ילדים, 

מומלץ להזמין לפעילות את מסל"ן (מרכז סיוע לנפגעות אונס - ראה רשימת סיוע בסוף 

הפרק). 

יש להפסיקו ולא לגרור אותו בשל חוסר נעימות, משיקולי נוחיות או מחשש.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך: 

1. המורה תפנה את התלמידים שוב לסיפורים על אורטל וטל, על מנת לברר אם נכתבו סיפורים 

שבסופם פרידה. 

2. בכיתה תתנהל שיחה שתעסוק בשאלות ובסוגיות הבאות:

למה נפרדים?   

איך נפרדים?   

כללים לפרידה מכובדת.    

תחושות שמתעוררות אצל כל אחד מבני הזוג בעקבות הפרידה... תגובות החברה   

הפרכת מיתוסים (מי שעוזב.... הוא הפוגע, לעומת הנעזב - שהוא תמיד מוגדר כקורבן)   

האם פרידה היא "סוף העולם"?   

למורה,

פרידה היא תהליך קשה לרוב האנשים. הרגש הראשוני שמתעורר הוא "חרדת 

הנטישה", שעליה מדברת רבות הגישה הפסיכואנליטית (זוהי חרדה הראשונית 

מפני נטישת ההורה, שנותרת כחותם לכל החיים). כל אחד חווה פרידה בעוצמה 

שונה המלווה כמעט תמיד בקושי רב. הפרידה היא חלק מהחיים, אנחנו נפרדים 

ממסגרות שבהם שהינו: בית-ספר יסודי, חטיבת ביניים, חברים העוזבים עיר, 

אדם  של  מוות  הורים,  של  (גירושין  בעברם  קשה  פרידה  חוו  אשר  נער/ה  ועוד.. 

קרוב וכיו"ב), או אלה שנוטים להגיב בהקצנה לשינויים בחייהם, עשויים להגיב 

באופן שעלול להיות מסוכן (סכנה של פגיעה בעצמם או באחר). אי לכך, חשוב: 

להדגיש שפרידה היא חלק מהחיים.    

 להדגיש שחברות היא חלק מהתנסות, אשר קרוב לוודאי תוביל להתנסויות 

רבות במערכות קשרים. 

 לתת לגיטימציה לתחושות שמתעוררות בעקבות הפרידה. 

לקשרים  פתח  בעייתי,  מקשר  ניתוק  בפרידה:  החיוביים  הצדדים  על  לדבר   

נוספים אולי טובים יותר.

במיוחד  וכואבת  תגובה קשה  לעזרה במקרה של  פנייה  להעביר מסר של  יש   

לפרידה.

מפגש מס' 10  פרידה מקשר

מפגש זה יעסוק בסיום הקשר ובתהליך העובר על בני הזוג בפרידהמפגש זה יעסוק בסיום הקשר ובתהליך העובר על בני הזוג בפרידה

חשוב להדגיש בנושא פרידה את המסרים הבאים:חשוב להדגיש בנושא פרידה את המסרים הבאים:

 פרידה היא חלק מהחיים, היא קשה אך פותחת אפשרויות חדשות. פרידה היא חלק מהחיים, היא קשה אך פותחת אפשרויות חדשות.

 החברות בגיל ההתבגרות לרוב "התנסותית", סוג של למידה דרך ניסוי וטעייה, וסביר  החברות בגיל ההתבגרות לרוב "התנסותית", סוג של למידה דרך ניסוי וטעייה, וסביר 
להניח שבני הנוער יחוו מערכות יחסים נוספות לאורך חייהם.להניח שבני הנוער יחוו מערכות יחסים נוספות לאורך חייהם.

 במקרה של קושי רב לסיים קשר, רצוי להציע חלופות לעזרה כגון טיפול פסיכולוגי,  במקרה של קושי רב לסיים קשר, רצוי להציע חלופות לעזרה כגון טיפול פסיכולוגי, 
ייעוץ, גופים מסייעים ועוד.ייעוץ, גופים מסייעים ועוד.



44

כיצד נפרדים?

מהלך:
המורה תזמין את התלמידים לתאר פרידה של חברים מתוך סיפורים שהם מכירים.  .1

האם הם מרוצים מהאופן שבו סיפרו על הפרידה?  

האם אתה מרוצה מהאופן שבו נפרדו בסיפור?  

אם לא, איזו פרידה הייתם מציעים?   

זו? מה הייתם  לו/ה בתקופה קשה  כיצד הייתם מסייעים  לו הייתם חברים של הנעזב/ת,   .2
אומרים? מה הייתם מציעים? 

לו היית נפגש עם כל אחד מבני הזוג שנפרדו (זה שהחליט להיפרד וזה שנפרדו ממנו) מה   .3
הייתם אומרים להם, מה הייתם מציעים?

  פעילות נוספת אפשרית לנושא הפרידה:פעילות נוספת אפשרית לנושא הפרידה: 

לבקש מהתלמידים לספר על פרידה משמעותית שעברו מאדם/חיה/ מקום

מה היו הרגשות שנלוו לכך? (זו יכולה להיות פרידה שהם יזמו או שחוו)  

בהסתכלות לאחור איך הם חשים היום לגבי הפרידה?  

מה עזר להם להתמודד עם הפרידה?  

מי עזר להם להתמודד עם הפרידה?  

מה תרמה להם הפרידה-מה קרה אחריה?  

פעמים רבות נתקלים בני הנוער בשאלה כיצד לסיים את הקשר. חשוב להדגיש, כי פעמים רבות נתקלים בני הנוער בשאלה כיצד לסיים את הקשר. חשוב להדגיש, כי 
חשוב  אחרים.  בקשרים  גם  התלמידים  את  המלווה  אמיתי  מקושי  נובעת  זו  חשוב שאלה  אחרים.  בקשרים  גם  התלמידים  את  המלווה  אמיתי  מקושי  נובעת  זו  שאלה 
להאזין לעצות מכל הכיתה כדי לתת לגיטימציה לכל הסגנונות המביעים דרך פרידה להאזין לעצות מכל הכיתה כדי לתת לגיטימציה לכל הסגנונות המביעים דרך פרידה 

מכבדת. מכבדת. 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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רציונל

א. מהו דימוי גוף?
דימוי גוף מתייחס לאופן שבו אנו חווים את גופנו - המחשבות, המשאלות, התחושות והרגשות 
דימוי  החיים.  במהלך  ומשתנה  מאוד  דינמי  הוא  גוף  שדימוי  לזכור,  חשוב  בנו.  מעורר  שגופנו 
ממפגשים  בחיינו,  שונים  מאירועים  אחד,  כל  של  ההתפתחות  מתהליך  מאוד  מושפע  הגוף 
גם  מושפע  הגוף שלנו  דימוי  לנו.  מן הסביבה הקרובה  לגופנו  חוזר בקשר  ומהיזון  עם האחר, 
מהקונטקסט החברתי, התרבותי והמגדרי שבו אנו גדלים ומתפתחים. בנוסף, אנו קולטים מסרים 
רבי עוצמה המועברים בצורה ישירה או עקיפה על-ידי גורמי סוציאליזציה שונים (כגון המדיה).
דימוי הגוף שלנו מושפע מהדימוי העצמי שלנו יותר מאשר ממשתנים אובייקטיבים כלשהם, זוהי 
למעשה תמונה שאנו יוצרים במוחנו. דימוי גוף הוא חלק חשוב מתפיסת הדימוי העצמי הכולל של 

הפרט, תפיסה הבאה לידי ביטוי בקשרים זוגיים ומיניים.

ב. חשיבות העבודה החינוכית על הנושא כיום:
אנו חיים בעידן שבו הממד הווירטואלי מתעצם והולך שבו מתחזקת כל הזמן ההתייחסות אל הגוף. 
"פולחן הגוף" בא לידי ביטוי בקולנוע, בספרות ובפרסומות (קוסמטיקה, אופנה), ובחברה המערבית 
המודרנית מודגש הרזון כבעל ערך חברתי ואישי. תהליכים אלה המשפיעים על החברה ככלל 
מועצמים במיוחד בהתייחסות לנערות ולנשים. בשנים האחרונות נרשמה עלייה עצומה בשיעור 

הפרעות האכילה למיניהן - בקרב נשים בכלל ונערות בפרט. 

הגוף  בתחום  חינוכית  לעבודה  קשור  הוא  וכיצד  זה,  פרדוקס  של  טיבו  הגוף מה  בתחום  חינוכית  לעבודה  קשור  הוא  וכיצד  זה,  פרדוקס  של  טיבו  מה  השאלה  נשאלת 
והמיניות?והמיניות?

קיימת נטייה להתייחס לגוף מעבר לייצוגו הגשמי, הממשי, כייצוג של זהות. גוף רזה, בעל עור 
חלק, בטן שטוחה, ללא התעגלות כמעט של אגן הירכיים מייצג כיום זהות צעירה, נשאפת. ניתן 
גם לראות שדרך לבוש אופנתית (שימוש במותגים), שימוש בקוסמטיקה וכדומה, הם ביטוי לייצוג 
זהות רצוי המוערך בחברה. לדוגמה: הצגת האופנה מנסה ליצור קשר מהותי בינה לבין תשוקה, 
ואילו הרזון מוצג כהבטחה למקובלות ולהצלחה חברתית - מסרים המניעים בני נוער לשאוף לרזון 

אופנתי.

ג. מה ניתן לעשות?
ילדים ובני נוער נחשפים כיום למסרים אלה באמצעי התקשורת: בפרסום, בטלוויזיה, באינטרנט, 
וכד'. כמחנכים, יש לנו תפקיד חשוב ביצירת חוסן רגשי מפני אותם מסרים. העמדות והמסרים 
שלנו כמבוגרים משמעותיים הם בעלי תפקיד חשוב בדימוי העצמי המתהווה של ילדים ובני נוער 
שאותם אנו מחנכים. לא ניתן להתעלם מן הגוף בעבודה חינוכית שמתייחסת לדימוי העצמי, לזוגיות לא ניתן להתעלם מן הגוף בעבודה חינוכית שמתייחסת לדימוי העצמי, לזוגיות 

ולמיניות, במיוחד בגיל ההתבגרות שבו מתעצמות שאלות הזהות, והפרט מחפש להן מענה. ולמיניות, במיוחד בגיל ההתבגרות שבו מתעצמות שאלות הזהות, והפרט מחפש להן מענה. 

פיתוח אוריינות וחשיבה ביקורתית כלפי המדיה: פיתוח אוריינות וחשיבה ביקורתית כלפי המדיה: 
בכל פעם שאנחנו מגיבים למסר שמועבר בטלוויזיה; בכל פעם שאנחנו צוחקים ואומרים "הפרסומת 
הזאת פשוט מטעה! היא מנסה לשכנע אותנו שאם אתה יפה יותר אתה גם מאושר יותר - וזה 
פשוט לא נכון!"; בכל פעם שאנחנו כותבים מכתב למערכת עיתון (בידיעתם או שלא בידיעתם 
של המתבגרים) ומתלוננים על מסרים בלתי הולמים; בכל פעם שאנחנו מעלים לדיון את המסרים 
שאנחנו מזהים כמעוותים - בכל פעם כזאת אנחנו "זוכים בנקודות""זוכים בנקודות" בקרב על דימוי עצמי בריא 

וחזק יותר.

ףדימוי גוף ד
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ד. מה היא מיניות בריאה, ומה הקשר שלה לדימוי גוף חיובי?
אנו מבינים היום שהתייחסות בריאה למיניות היא התייחסות כוללת, המביאה בחשבון מרכיבים 
שונים של המיניות האנושית, כולל אלו המתייחסים אל הגוף. הקשר החזק שבין דימוי גוף חיובי 
לבין דימוי עצמי חיובי מתורגמים - בין היתר - לתפיסה עצמית של הפרט את עצמו כיצור מיני, 
החווה נינוחות גופנית המביאה עמה ביטחון עצמי, יכולת ליהנות ממין ויכולת להגן על הגוף (מפני 

הריון לא רצוי, פגיעה, מחלות וכיו"ב). 

יש להמשיך להעתיר ידע באופן אחר, כזה המביא בחשבון מרכיבים נוספים ושאינו מנותק מתהליכים 
חברתיים ורגשיים. ידע הוא משאב בעל עוצמה כאשר הוא מוענק בתהליך החובק את כל הרמות 
ידע על התהליכים הקשורים לגוף בד בבד עם  וההתנהגותית. קבלת  - התודעתית, הרגשית 
בדיקתם של מסרים המועברים בתקשורת, בתרבות, בתפיסות מגדריות, ובסטריאוטיפים היוצרים 

לחצים חברתיים, תאפשר תהליך מורכב ועשיר של חשיבה ביקורתית ומעודכנת.

חשוב במיוחד להתייחס להיבט המגדרי, ולהפנות תשומת לב מיוחדת ללחצים המופעלים על שני 
המינים, ובמיוחד על נשים, בתחום ההופעה החיצונית בכלל והרזון במיוחד.  

לחץ מתמיד בנושא הרזון מלמד נשים להרגיש תמיד "חסרות", לא מספיק אטרקטיביות, ומשעבד 
אותן לתהליכי הרזייה דיכאוניים. וזאת, משום שדיאטות נצחיות המאופיינות במיעוט בלתי סביר 
של קלוריות, מדכאות את יכולת החשיבה והפעולה בכל תחום, מחלישות ואף פוגעות בתשוקה 
המינית וביכולת הפריון. מכאן, שבתהליך הלימוד על דימוי הגוף צריכים להתייחס להיבט זה, וללמד 
ילדות ונערות לזהות את הלחצים המופעלים עליהן, וכיצד (בכל זאת) הן יכולות ללמוד לקבל את 

עצמן ולאהוב את גופן.

מטרות
להבין מהו דימוי גוף, וכיצד הוא משפיע על ההערכה העצמית ועל היחס וההערכה  .1

של הזולת.  

לפתח מודעות לסטריאוטיפים הקיימים בהקשר לדימוי גוף.  .2

לזהות את השיח החברתי בנושא דימוי הגוף האידיאלי.  .3

לערוך הבחנה בין תכונות אופי ואישיות מוערכת לבין המראה החיצוני.  .4

להבין את הקשר בין מסרים חיצוניים המתעצבים בתיווך המדיה והפרסומות לבין  .5

עיצוב דימוי הגוף של המתבגר והמתבגרת בעצמם.  

להרחיב את הדיאלוג הפנימי עם הגוף - המשך חיזוק המסרים הידידותיים לגוף.  .6

לחזק את התפיסה הרואה את מכלול הזהויות של כל אחד מאתנו מעבר לגוף ומעבר  .7

למה שהוא מייצג.  

להבין את הכוחות, המשאבים האישיים, הקיימים בכל אחד מאתנו ללא קשר  .8

למראה החיצוני.  

לחזק את ההבנה והקבלה של מגוון השונויות בקרב בני האדם.  .9

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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               הצעה מס' 1: פתקים בכובע

עזרים

פתקים וכובע   

מהלך:

הגוף.  לדימוי  הקשורים  ורעיונות  שאלות  פתקים  על  לרשום  מהתלמידים  תבקש  המורה   .1

התלמידים יניחו את הפתקים בתוך כובע.

המורה והתלמידים יקראו יחד את הפתקים, על מנת לברר מה מעסיק את התלמידים בכיתה   .2

בנושא זה.

              הצעה מס' 2: "מה יגידו עלי חפציי??

מהלך:

המורה תבקש מהתלמידים לחשוב על החפצים שלהם בבית ובבית-הספר: בגדים, ארון בגדים,   .1

ג'ינס, חזייה, ילקוט, שולחן כתיבה, טלפון, מראה... ולומר, לשער, מה היו אומרים עליהם החפצים 

שלהם. 

מפגש מס' 11  כיצד נוצר דימוי גוף, איך חווים 

והרגשות  הלבטים  המחשבות,  השאלות,  הצרכים,  את  לזהות  היא  זה  מפגש  והרגשות מטרת  הלבטים  המחשבות,  השאלות,  הצרכים,  את  לזהות  היא  זה  מפגש  מטרת 
הקשורים לדימוי גוף. הקשורים לדימוי גוף. 

מס הצעה

לבנות 
אכפת 
תר...

יו

הא� אני 
נראה טוב?

כדאי לשנות.. הא� 
 דיאטהלשפ�...?
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דוגמאות:

הג'ינס שלי היה אומר עלי שאני שמן, שאני לא מספיק בסטייל, שאני חתיך...  

ארון הבגדים היה אומר עלי: שאין לי מספיק בגדים, שאני מתלבש יפה... שאני מחליף יותר מדי   

בגדים לפני שאני יוצא לכל מקום...

הטלפון שלי היה אומר עלי: שאני מדבר יותר מדי...   

2. המורה תרכז את האמירות הללו ותבדוק עם התלמידים מה מעסיק אותם בגיל זה. 

למורה,

את  לשפר  בניסיון  במשקל,  בבגדים,  הרב  העיסוק  בכיתה  שיעלה  לוודאי  קרוב 

במראה?  שמשתקף  ממה  מרוצים  האם  חשוב?  זה  למה  החיצונית...  ההופעה 

האם קיים מתח בין המטלות הקשורות לגיל (לימודים, עיסוק בתחביבים) לבין 

הן  אפשריים  בלתי  כמעט  סטנדרטים  שיוצרת  החברה,  תכתיבי  ולבין  החברים 

מבחינת דימוי הגוף הרזה והמושלם והן מבחינה כלכלית, קניית מותגים העולים 

כסף רב להורים ומשרתים בעלי הון ואינטרסים.

3. המורה תסכם את הנאמר בכיתה, ותתייחס לאמירות הללו בהמשך הפעילות.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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במהלך המפגש חשוב להדגיש את המסרים הבאים:

המראה מפגישה אותנו עם עצמנו. יחד עם זאת, האופן שבו אנו מסתכלים על   
עצמנו מושפע מהמסרים החברתיים שמסביבנו. וזאת, בנוסף לסגנון החשיבה 

שלנו,  הערך  תחושת  שלנו,  והקונפורמיזם  הביקורתיות  מידת  לנו,  האופייני 

וכו'.

במשקל,  בתיאבון,  שליטה  ומעודדת  הגוף  את  ממשטרת  המודרנית  החברה   
בריח הגוף, בׂשיעור ועוד. בצד עידוד החברה לפתח ביטוי עצמי ייחודי, ישנה 

לקביעת  באשר  האדם  בני  של  המונית  אחידות  ליצור  חברתית  דחיפה  גם 

ומעצימות  מתבגרים,  אצל  תוקף  משנה  מקבלות  אלו  מגמות  ליופי.  נורמות 

את הקונפליקטים המאפיינים את התפתחותם באשר לגיבוש הזהות העצמית 

שלהם.

הבדלים  לצד  הבריאה,  מטבע  המינים  בין  ביולוגיים  הבדלים  קיימים   
פסיכולוגיים, חברתיים והתנהגותיים שהם פרי למידה ואשר ניתנים להשפעה 

ולשינוי.

 הצעה מס' 1: "הגוף האידיאלי"

עזרים

דפי תצפית  

2 בריסטולים לכל קבוצה כמספר הקבוצות  

מהלך:

המורה תחלק את הכיתה לקבוצות של בנים ובנות. כמו כן, ימנה מספר תצפיתנים כמספר    .1

הקבוצות. 

מפגש מס' 12  סטריאוטיפים מיניים - לחץ חברתי

מפגש זה יתמקד: מפגש זה יתמקד: 

 בהבנה מהו דימוי גוף וכיצד הוא משפיע על ההערכה העצמית ועל ההערכה של  בהבנה מהו דימוי גוף וכיצד הוא משפיע על ההערכה העצמית ועל ההערכה של 
הזולת והיחס כלפיו.הזולת והיחס כלפיו.

 בפיתוח מודעות לסטריאוטיפים בהקשר לדימוי הגוף. בפיתוח מודעות לסטריאוטיפים בהקשר לדימוי הגוף.

 בזיהוי השיח החברתי בנושא דימוי הגוף האידיאלי. בזיהוי השיח החברתי בנושא דימוי הגוף האידיאלי.

 בעריכת הבחנה בין תכונות אופי ואישיות מוערכת לבין המראה החיצוני. בעריכת הבחנה בין תכונות אופי ואישיות מוערכת לבין המראה החיצוני.

לבין  והפרסומות  המדיה  בתיווך  המתעצבים  חיצוניים  מסרים  בין  הקשר  בהבנת  לבין   והפרסומות  המדיה  בתיווך  המתעצבים  חיצוניים  מסרים  בין  הקשר  בהבנת   
עיצוב דימוי הגוף של המתבגר והמתבגרת בעצמם.עיצוב דימוי הגוף של המתבגר והמתבגרת בעצמם.
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התלמידים יתבקשו לצייר גוף של גבר ואישה אידיאליים.    .2

קבוצות הבנים והבנות יצטרכו להחליט יחד לפני שיציירו כיצד אמור להיראות הגוף האידיאלי.   
מהם הקריטריונים לגוף האידיאלי.

התצפיתן יקבל דף הוראות, וירשום מה הוא ראה בתהליך הקבוצתי.   .3

בתום הפעילות תרכז המורה את הסיכומים של התצפיתנים.    .4

בכיתה ייערך דיון על הנושאים הללו:   .5

תרומת הלחץ החברתי והפרסומות לתפיסה שלנו על הגוף האידיאלי.  

עד כמה הציור של הגוף האידיאלי היה מושפע מבודדים בקבוצה? ועד כמה הוא היה   
מוסכם על כולם?

האם ישנם הבדלים בין בנים לבנות בתפיסתם את הגוף האידיאלי?  

אם התרגיל היה מאפשר עבודה יחידנית, האם יש כאלה שהיו מציירים משהו אחר?   
איך הוא ייראה? 

              הצעה מס' 2:

מהלך:
המנחה יראה לתלמידים תמונות שונות של אנשים בלתי מוכרים. למשל: אדם שמן, בחור   .1
באופן  יגיבו  הילדים/המשתתפים  וכיו"ב.  קמטים  עם  זקן  אדם  בלונדינית,  בחורה  ממושקף, 

חופשי לתמונות, ויציינו מה הם חושבים על האנשים המצולמים בהן.

למורה,

יפים  אנשים  חיצוני.  מראה  על-פי  ואישיות  אופי  תכונות  על  להסיק  נוטים  אנו 

חיצונית מעוררים בנו תגובות חיוביות יותר כלפיהם. 

דף הנחיות לתצפיתן:דף הנחיות לתצפיתן:

1. האם בקבוצה הופעל לחץ קבוצתי?. האם בקבוצה הופעל לחץ קבוצתי?

2. האם כולם היו תמימי דעים ביחס לגוף האידיאלי?. האם כולם היו תמימי דעים ביחס לגוף האידיאלי?

3. האם היו כאלה שחשבו אחרת?. האם היו כאלה שחשבו אחרת?

4. כיצד התקבלה ההחלטה בקבוצה ביחס לקריטריונים למראה הגוף האידיאלי?. כיצד התקבלה ההחלטה בקבוצה ביחס לקריטריונים למראה הגוף האידיאלי?

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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       הצעה מס' 1

עזרים

קלפי ספקטרה  

קלפי פרסונה או כל קלפים טיפוליים אחרים מתאימים  

כל תלמיד יבחר 3 קלפים. ההנחיה לבחירת הקלפים:  .1

קלף 1 - איך אני רואה את עצמי?   

קלף 2 - איך אחרים רואים אותי?   

קלף 3 - איך הייתי רוצה לראות את עצמי?  

אפשרות נוספתאפשרות נוספת

(יכול להיות קשור למראה  ולא הייתי רוצה לשנות  קלף 1 - דבר אשר אני אוהב בעצמי 
החיצוני או לתכונה).

קלף 2 - דבר אשר הייתי רוצה לשנות בעצמי (מראה חיצוני, תכונת אופי..).

קלף 3 - דבר אשר אחרים אוהבים ביחס לעצמי (תכונות, מראה..).

התלמידים ישוחחו בזוגות על בחירתם, וינמקו את תשובותיהם.   .2

במליאה, תדון המורה עם התלמידים (בלי לבקש מהם לפרט מה נאמר בשיח הזוגי):  

האם ישנם תלמידים אשר ראו עצמם באור חיובי - מה משפיע על תפיסה חיובית?  

האם ישנם תלמידים אשר ראו עצמם באור שלילי - מה משפיע על תפיסה שלילית?  

אילו דברים הייתם רוצים לשנות בעצמכם? (כמה רצו לשנות דבר-מה הקשור לצורה    
החיצונית? כמה תלמידים ציינו תכונה או התנהגות?).

כיצד הדבר אשר אחרים אוהבים בכם, משפיע עליכם? האם זה משנה את התפיסה   
שלכם ביחס לעצמכם?

באשר לשינוי - האם ניתן לשנות כל דבר? האם ישנם חלקים אשר לא ניתן לשנותם?   
מה ניתן לשינוי ומה לא?

האם בן/בת הזוג הסכימו עם הדבר אשר רציתם לשנות? אילו תגובות קיבלתם?   

מפגש מס' 13  מראה פנימית וחיצונית

מהמדיה  המושפעים  לגוף  ביחס  החיצוניים  המסרים  שבין  בקשר  יתמקד  זה  מהמדיה מפגש  המושפעים  לגוף  ביחס  החיצוניים  המסרים  שבין  בקשר  יתמקד  זה  מפגש 
ומפרסומות, לבין דימוי הגוף כפי שהוא נתפס על-ידי המתבגר. ומפרסומות, לבין דימוי הגוף כפי שהוא נתפס על-ידי המתבגר. 

חשוב להבהיר במהלך השיחות במה ניתן לשלוט ואפשר לשנות ומה לא בשליטה וכדאי חשוב להבהיר במהלך השיחות במה ניתן לשלוט ואפשר לשנות ומה לא בשליטה וכדאי 
לקבל.לקבל.
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            הצעה מס' 2

הפעלה: ״משאלת הקסם״

שלב א':

כל תלמיד ידמיין לעצמו לילה קסום שבו הוא פוגש בבקבוק של אלדין... הוא מתפתה לפתוח   .1
את הבקבוק שמתוכו יוצא שד... השד מציע לבחור ב- 3 משאלות. שימו לב, ניתן גם לסגור 

את הבקבוק ולא לבקש את המשאלות.....

לאחר כדקה של כל אחד עם עצמו - יחשוב כל אחד כיצד תבואנה המשאלות לידי ביטוי?   .2
באילו תחומים? 

מה יקרה בתחום החברתי?   

כיצד אראה?... מי שמוכן ישתף במליאה.  

מכאן, למה אנו שואפים? מה בהישג ידנו ומה לא?  

כיצד ניתן להשיג מה ששואפים אליו?  

האם ישנם תלמידים אשר בחרו לסגור את הבקבוק ולא לבקש משאלה?  

קבע  מי  שואפים?  אנו  שאליהם  האידיאליים  הדימויים  את  שנית  לבדוק  כדאי  האם   
אותם, ומדוע? מדוע בגיל ההתבגרות מושם דגש כה חזק דווקא על נושא ההופעה 

החיצונית.

שלב ב':

לסיכום הפעילות, לאחר הדיון, כל אחד מהמשתתפים יכתוב לעצמו (ב-3 טורים) אילו דברים   .2
הוא מקבל/אוהב בגופומקבל/אוהב בגופו (צבע עיניים, סוג שיער, גובה וכו'), מה היה רוצה לשנותרוצה לשנות ועם מה 
יצטרך להמשיך לחיותלהמשיך לחיות (על-אף שאינו רוצה בכך). רק מי שמוכן ישתף את כלל המשתתפים. 

המסקנה:המסקנה: מותר לחלום! לכולנו שאיפות, שחלקן לא ניתן לממש וחלקן אכן ניתן. 
החברה וצו האופנה משפיעים רבות על סוג החלומות שלנו בתחומים רבים, ובהם 

יש לראות עם מה צריך להשלים ומה אכן  ההופעה החיצונית ומצבנו החברתי. 

ניתן לשינוי. 

ובעיקר: קבלה עצמית חשובה ביותר להמשך חיים מאושרים!!! 

למורה,

בתרגילים אלו, אנא, היי רגישה כלפי תלמידים אשר יבחרו שלא להשתתף. חשוב 

למנוע מצב של לחץ חברתי, ולכבד את פרטיותו של כל תלמיד. 

לכיתה,  מחוץ  רב  קושי  גילה  אשר  התלמיד  עם  לשוחח  ניתן  חריגים  במקרים 

ולברר אתו - "שמתי לב שהיה לך קשה.. אולי תרצה לשתף בקושי.. כיצד אוכל 

לסייע לך במסגרת הכיתה?...".

כדאי שהסיוע יהיה מוסכם על התלמיד בעל הקושי. 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

       הצעה מס' 1:

כל אחד מהתלמידים/המשתתפים יתבקש לחשוב על דמות משמעותית בחייו שהשפיעה עליו    .1
רבות. השאלות המכוונות (למנחה):

מה מאפיין דמות זו?  

מדוע היא הפכה לדמות כה חשובה עבורך?   

מה אתה חושב שהיא לימדה אותך ו/או תרמה לך?  

בזוגות או בקבוצות קטנות ישתפו התלמידים את חבריהם במטלה האישית.   .2

במליאה: לאור הסיפורים שסופרו ייערך דיון במליאה בשאלות הבאות:    .3

מה אתה אוהב בה? האם אתה אוהב גם את המראה החיצוני של אותו אדם?  

מה הדבר המשמעותי ביותר בעיניך אצל אותה דמות?  

האם היום, לאחר שהכרת בערכה של אותה דמות, ישנה חשיבות למראה החיצוני?  

האם בתחילה אותה דמות לא הרשימה אותך מבחינה חיצונית?  

מפגש מס' 14  כשאנו אוהבים אדם...

במפגש זה נתמקד: במפגש זה נתמקד: 

בהרחבת הדיאלוג הפנימי עם הגוף - המשך חיזוק המסרים הידידותיים לגוף. בהרחבת הדיאלוג הפנימי עם הגוף - המשך חיזוק המסרים הידידותיים לגוף.     

בחיזוק התפיסה הרואה את מכלול הזהויות של כל אחד מאתנו מעבר לגוף ולמה  בחיזוק התפיסה הרואה את מכלול הזהויות של כל אחד מאתנו מעבר לגוף ולמה      
שהוא מייצג.שהוא מייצג.

למראה  קשר  ללא  מאתנו,  אחד  שבכל  האישיים,  המשאבים  הכוחות,  בהבנת  למראה   קשר  ללא  מאתנו,  אחד  שבכל  האישיים,  המשאבים  הכוחות,  בהבנת   
החיצוני.החיצוני.

בחיזוק ההבנה והקבלה של מגוון השונויות בקרב בני האדם. בחיזוק ההבנה והקבלה של מגוון השונויות בקרב בני האדם.     

מסרים שחשוב להדגיש:מסרים שחשוב להדגיש:

התייחסות בריאה למיניות היא התייחסות כוללת, המביאה בחשבון מרכיבים שונים של התייחסות בריאה למיניות היא התייחסות כוללת, המביאה בחשבון מרכיבים שונים של 
המיניות האנושית, כולל אלה הקשורים לגוף. המיניות האנושית, כולל אלה הקשורים לגוף. 
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       הצעה מס' 2:

עזרים
פתקים ומעטפה     

      

מהלך:
כל ילד ירשום את שמו על גבי מעטפה. בתוך המעטפה יונחו פתקים ריקים כמספר תלמידי   .1

הכיתה. 

המעטפות יעברו בין התלמידים, וכל אחד מהם ירשום מחמאה או דבר-מה שהם אוהבים   .2
הקשור לתלמיד ששמו רשום על גבי המעטפה. 

למורה,

אם אין שהות מספקת לכל הכיתה לרשום את כל הפתקים, אפשר שכל טור בכיתה 

יכתוב לחלק מהכיתה (אם ישנם 5 טורים, יכתוב כל טור ל 5/1 מן הכיתה). כמובן 

שהחלוקה צריכה להיעשות כך שילדים לא יכתבו על עצמם.

   

סיכום:

אדם שהופך משמעותי בחיינו הוא, בדרך כלל, אדם שאוהב אותנו ונותן לנו תחושה 
של אמון, ביטחון ושייכות. לאור יכולתו להעניק לנו דברים משמעותיים שכאלה, פוחתת 
חשיבותו של המראה החיצוני שלו. מכאן, שיחסים מקבלים ושופעי אהבה אינם מותנים 
- בהכרח - ביופי חיצוני. ייתכנו מקרים שבהם לא ימצא חן בעינינו בתחילה המראה 
החיצוני, אך עם התפתחות הקשר הוא יהפוך שולי, או שאותה דמות תהפוך יפה בעינינו 

גם מבחינה זו.

           

אדם שהופך משמעותי בחיינו הוא, בדרך כלל, אדם שאוהב אותנו ונותן לנו תחושהאדם שהופך משמעותי בחיינו הוא, בדרך כלל, אדם שאוהב אותנו ונותן לנו תחושה 
של אמון, ביטחון ושייכות. לאור יכולתו להעניק לנו דברים משמעותיים שכאלה, פוחתתשל אמון, ביטחון ושייכות. לאור יכולתו להעניק לנו דברים משמעותיים שכאלה, פוחתת 
חשיבותו של המראה החיצוני שלו. מכאן, שיחסים מקבלים ושופעי אהבה אינם מותניםחשיבותו של המראה החיצוני שלו. מכאן, שיחסים מקבלים ושופעי אהבה אינם מותנים 
- בהכרח - ביופי חיצוני. ייתכנו מקרים שבהם לא ימצא חן בעינינו בתחילה המראה- בהכרח - ביופי חיצוני. ייתכנו מקרים שבהם לא ימצא חן בעינינו בתחילה המראה 
החיצוני, אך עם התפתחות הקשר הוא יהפוך שולי, או שאותה דמות תהפוך יפה בעינינוהחיצוני, אך עם התפתחות הקשר הוא יהפוך שולי, או שאותה דמות תהפוך יפה בעינינו 

גם מבחינה זו.גם מבחינה זו.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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רציונל
בגיל ההתבגרות חלים שינויים הורמונליים דרמטיים אצל בנים ובנות, 

המשפיעים על התנהגותם ועל מאווייהם. כתוצאה משינויים אלה 
צרכים  עוצמה.  רבות  מינית  ותשוקה  סקרנות  בהם  מתעוררת 
ומאוויים מתפתחים אלה גוררים חיפוש אחר מקורות מידע אשר 
ויסייעו  יספקו את סקרנותם הלגיטימית והבריאה בנושא המין, 
להם לקבל החלטות הקשורות להתנהגות מינית מותאמת לגילם 
ולצורכיהם. מאחר שהמבוגרים אינם תמיד מקור מידע נגיש או 

אופטימלי עבור המתבגרים, לפחות על-פי תפיסתם, הרי שהדרך 
באתרי  גלישה  באמצעות  היא  מידע  להשיג  עבורם  והפשוטה  הקלה 

אינטרנט שונים. 

הגלישה ברשת הפכה לאחת מהדרכים הפופולריות ביותר לבילוי של ילדים ושל בני נוער בשעות 
הפנאי. הגלישה מפגישה אותם עם עולם מידע עשיר ומגוון מחד-גיסא, אך גם מסוכן ומעוות 
מאידך-גיסא. בצד היתרונות טמונות גם סכנות בגלישה, על כן יש ללמד את הילדים ובני הנוער 
לנקוט אמצעי זהירות בזמן השוטטות באתרים השונים, ולחדד את חושיהם ואת יכולתם להפעיל 
שיקול דעת ביחס לחומרים שאליהם הם נחשפים. מלבד זאת, הכרחי גם להגביר את מודעותם 

לסכנות בחשיפה לתכנים בלתי ראויים, כגון תכנים פורנוגרפיים, שאינם תואמים את גילם.

על-ידי תעשיות  מנוצלים  הנוער  בני  הללו של  הטבעיים  לכך, שהצרכים  מודעים  להיות  חשוב 
מוקצנים  מצבים  מוצגים  שבהם  פורנוגרפיים  לחומרים  אותם  חושפות  אשר  והפרסום,  הפורנו 
זוגיים בחיי היום-יום. הנשים מוצגות בסרטים  ועיוותים שאינם מייצגים נאמנה מערכות יחסים 
ובצילומים כ"חפץ" וכסחורה שניתן להשתמש בה ללא התחשבות בצרכיה וברצונותיה. יחסי המין 
המוצגים בסרטים אלו הם לרוב נטולי רגש, לא מכבדים, נהנתנים ולעיתים רוויים באלימות מינית. 
הפורנו  בתעשיית  המוצגים  המינית  וההתנהגות  המיני  התפקוד  של  הסטנדרטים  זאת,  מלבד 
מוגזמים, מופרכים ומעוררי חרדות: אברי מין גדולים בהרבה מהנורמה, המשגל והזקפה מתמשכים 
על פני פרקי זמן בלתי מציאותיים, תנוחות המשגל אקרובטיות ומסובכות, שימוש באביזרים רבים, 

יכולת להגיע לאורגזמות אחדות ברצף, וכיו"ב.

ציפיות  יוצרת  נוער, מאחר שהיא  בני  מזיקה עבור  להיות  הצפייה בסרטים הפונוגרפים עלולה 
מוגזמות ומעוותות באשר לביצועים מיניים, ולפיתוח מערכות יחסים זוגיות. הצפייה בסרטים אלה 
מעלה את רמת הגירוי המיני של בני הנוער, הגבוהה בלאו הכי, ותכניהם עלולים לתת לגיטימציה 

להתגרות מינית, לניצול או להשפלה, כמוצג בהם. 

מסריםמסרים חשו חשובים להעברה:בים להעברה:

שלהם,  האינטימי  ההקשר  מתוך  המין  יחסי  את  מוציאה  פורנוגרפיה   
ומעבירה את המסר ש"לא חשוב מיהו הפרטנר - העיקר הם האקט והפורקן 
המיני". הוצאת המין מההקשר האינטימי שלו מסוכנת, משום שיחסי מין 

קשורים ליחסי אמון, להבעת רגשות ולהתמסרות.

פורנוגרפיה מתקשרת לכוח ולשליטה. השליטה באה לעיתים להחליף את   
האינטימיות. 

פורנוגרפיה היא מודל "בלתי ישים" של יחסי מין. אין מסר של התקרבות   
הדרגתית, אין מסר של למידה ושל הקשבה הדדית.

מה  יודעים  "כולם  הם:  פורנו  בסרטי  המועברים  הבעייתיים  המסרים   
וכולם  לביצוע",  כל הזמן", "כולם מומחים  רוצים סקס  לעשות", "כולם 

"מאובזרים" היטב.

הפורנוגרפיה מעודדת התייחסות לזולת כאל חפץ, ולכן יש בה פוטנציאל   
של פגיעה בו. 

פורנוגרפיה / תכנים בלתי ראויים ברשת
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סקרנות מינית היא תכונה בריאה שיש לחזקה. צפייה בסרטי פורנו אינה   

המענה הנכון לסקרנות המינית של גיל ההתבגרות.

רציונל הפעילויות במפגשים מס' 15 - 18:
הפעילויות המוצגות להלן מומלצות לתלמידי כיתות ז' ואילך. הדיון בנושא אינו פשוט, ולא קל לקיים 
שיחה פתוחה בתחום זה. חלק מהתלמידים בכיתה בוודאי נחשף זה מכבר לסרטים פורנוגרפיים, 
אך חלקו הגדול טרם נחשף לתכנים אלו, ועל כן הדיון צריך להיות זהיר ומותאם (ניתן לבדוק את 

מצב החשיפה בכיתה באמצעות שימוש בפעילות ג'). 

להלן ארבע פעילויות לבחירתכם. ניתן להשתמש בכולן ברצף המתאים לכם, או 

לבחור פעילות אחת מביניהן ולהתמקד בה. אם אתם בוחרים להשתמש בסיפור 

"החדר של נועה", מומלץ להשתמש בשלב הראשון בפעילות א' ורק אחריה לעבור 

אל פעילות ב'. 

מטרת הפעילויות היא להדגיש את הפער בין מה שמוצג בסרטים הפורנוגרפיים לבין המציאות, הן 
מבחינת הביצועים והן מבחינת הרגשות המובעים בהם. בכדי לדון בפערים הללו מומלץ להתייחס 
בתחילה לסרט שמוכר לכלל התלמידים, אל הפעלולים ואל הרגשות שמובעים בו, ולבחון מה בין 

מציאות לדמיון (ראה הרחבה בפעילות א').

בפעילות השנייה מושם דגש על הממד המכוער והמעוות שבסיס תעשיית הסרטים הפורנוגרפיים. 
ממד הכולל ניצול, רמייה, סילוף ועיוות. המילה "פורנוגרפיה" אינה מוזכרת מפורשות לאורך הסיפור, 
אך היא קיימת ברקע. אין חשיבות לשימוש מכוון דווקא במילה זו, אך ישנה חשיבות להבהרה של 
הסוגים השונים של הסרטים באינטרנט, ולהדגמת הפער הגדול בין המוצג בהם לבין המציאות 

בעזרת הבהרת מטרותיהם של המציגים את החומר הפורנוגרפי (ראה הרחבה בפעילות ב').

כאנשי חינוך מוטל עלינו לקיים דיאלוג מתמשך עם תלמידינו על הסכנות הטמונות ברשת. האתרים 
הפורנוגרפיים נגישים מאוד ומושכים, חלק מן הילדים משוטט באתרים הללו ללא פיקוח או מעקב 
של אדם מבוגר. אם אתם מהססים להנחות את הפעילויות הללו ללא סיוע מקצועי, מומלץ לשקול 

את הנחייתן בכיתה יחד עם יועץ או פסיכולוג בית-הספר, או בליווים. 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

המורה תבחר להקרין בכיתה קטע מסרט בעל מרכיב של פנטזיה בעלת עוצמה (ניתן לבחור   .1

סרט מוכר שרוב התלמידים צפו בו באחרונה, או פרק מסדרה או מטלנובלה שהתלמידים צופים 

בה).

בכיתה יתקיים דיון סביב ההבחנה בין מציאות לדמיון בסרט הנדון.  .2

שאלות מנחות לדיון:

האם הסרט אמיתי או דמיוני? אם הוא לא אמיתי, מה עשה הבמאי על מנת שהסרט יותיר רושם   

כזה? 

עושים  הכפילים  מסוימים,  בתחומים  בכפילים  שימוש  פעלולים,  אפקטים, 

השחקן  של  הגוף  במקום  שלהם  מהגוף  חלקים  מוצגים  שלפעמים  או  פעלולים, 

עצמו, הסרט מוכר אשליה לצופה - אשליה של שלמות, של גיבור כול יכול, של 

כוח ושל עוצמה על-אנושיים, הטובים תמיד מנצחים.

מדוע צריך למכור אשליה בסרטים?   

על  להתגבר  לו  שיסייעו  כוחות  על-אנושיים,  כוחות  רוצה  היה  מאתנו  אחד  כל 

בסרטים  קורה  דומה  דבר  ועוד...  אחרים  של  בהערצה  לזכות  שלו,  הפחדים 

מוצג  המין  מציאותי,  בלתי  באופן  מוצגות  הנבחרות  הדמויות   - פורנוגרפיים 

בצורה מוגזמת ולפעמים על-אנושית, האברים מוגדלים, ההנאה המוצגת איננה 

אמיתית - מדובר בשחקנים המציגים "יחסי מין" ולא יחסי מין אמיתיים.

מפגש מס' 15  הבחנה בין דמיון לבין מציאות בסרטים

הפורנוגרפיים  בסרטים  שמוצג  מה  בין  הפער  את  להדגיש  היא  זה  מפגש  הפורנוגרפיים מטרת  בסרטים  שמוצג  מה  בין  הפער  את  להדגיש  היא  זה  מפגש  מטרת 
לבין המציאות, הן מבחינת הביצועים והן מבחינת הרגשות המובעים בהם. בכדי לדון לבין המציאות, הן מבחינת הביצועים והן מבחינת הרגשות המובעים בהם. בכדי לדון 
בפערים הללו מומלץ להתייחס בתחילה לסרט שמוכר לכלל התלמידים, אל הפעלולים בפערים הללו מומלץ להתייחס בתחילה לסרט שמוכר לכלל התלמידים, אל הפעלולים 

ואל הרגשות שמובעים בו, ולבחון מה בין מציאות לדמיון. ואל הרגשות שמובעים בו, ולבחון מה בין מציאות לדמיון. 



ח'
ה 

ית
כ

ם
י

ש
ג

פ
מ

ו
 

ת
ו

י
ו

ל
י

ע
פ

 
ת

ר
ד

ס
ל

  
ה

ב
י

ל
 

ת
י

נ
כ

ת

59

מהלך:
הוראות עבודה עם הסיפור: הוראות עבודה עם הסיפור: 

ניתן להקריא את הסיפור לתלמידים מתחילתו ועד השלב שבו הומלץ לעצור. בשלב השני יש   

להקריא שוב את הסיפור, אך הפעם מומלץ לעצור בכל נקודות העצירה המסומנות לאורכו.

נוספת - להקריא את הסיפור באופן מקוטע, לעצור בכל פעם בנקודות העצירה,  אפשרות   

לסיפור,  לסיום, מומלץ להציע לתלמידים לחבר סוף  דיון סביב השאלות המתעוררות.  ולנהל 

ולאחר מכן להמשיך ולהקריא את סופו. 

כדאי לדון עם התלמידים בכל אחת מהשאלות העולות במהלך השתלשלות העלילה.  

החדר של נועה

נועה תלמידה בכיתה ח'. היא נערה נאה, חברותית, כזו שיש לה חברים וחברות 
רבים. באחרונה, הפסיק אביה לעבוד מסיבות בריאותיות, ורק אימה מפרנסת 
את המשפחה. לנועה היו תמיד בגדים יפים ודי כסף לבילויים. דווקא באחרונה, 
כשהתחילה לצאת ולבלות כמעט בכל סוף שבוע והיא זקוקה למלתחה חדשה 
אותה  ומגבילה  כבעבר,  לה  לתת  יכולה  אינה  שלה  אימא  ליציאות,  ולכסף 
מפתה  מודעה  האינטרנט  מפרסומי  באחד  נועה  ראתה  באחרונה  בהוצאות. 
מאוד, שמזמינה בנות להצטלם לסרט תוך הבטחה לחשיפה רבה בעתיד ולכסף 

טוב.

"יופי" חשבה לעצמה נועה, "סוף כל סוף יהיה לי כסף משלי. אוכל לקנות לעצמי 
(מה  והיכן שאני רוצה  ולבלות מתי שאני רוצה  ולצאת  בגדים שאני אוהבת, 
דעתכם על אמירה זו?) ולא אצטרך להתחנן בפני אימי שתתן לי קצת כסף. אני 
אוכל בדרך זו לעזור להוריי, הם לא יצטרכו להוציא עלי אף אגורה, ואעזור להם 

גם בקניית בגדים לאחותי הקטנה, ואולי אימא תתחיל סוף כל סוף לחייך". 

נועה החליטה להיענות להזמנה. היא התייעצה עם כמה מחברותיה, וכולן פה 
אחד אמרו שהיא מתאימה.

נועה התקשרה למספר המתאים, ונקבע לה תאריך למבחני קבלה. כששאלה 
מה היא צריכה להכין לקראת הפגישה, ציינו בפניה, שעליה להגיע בתאריך 
למבחן,  ומתוחה  נרגשת  הגיעה  נועה  שם.  בפניה  יוצג  כבר  והכול  האמור, 

מפגש מס' 16  החדר של נועה

מפגש זה יתמקד בהצגת סיפור על נערה שהתפתתה להיענות למודעה באינטרנט, מפגש זה יתמקד בהצגת סיפור על נערה שהתפתתה להיענות למודעה באינטרנט, 
ומצאה את עצמה בסיטואציה בלתי צפויה ומפחידה.ומצאה את עצמה בסיטואציה בלתי צפויה ומפחידה.

הפורנוגרפיים.  הסרטים  תעשיית  שבבסיס  והמעוות  המכוער  הממד  על  דגש  הפורנוגרפיים. מושם  הסרטים  תעשיית  שבבסיס  והמעוות  המכוער  הממד  על  דגש  מושם 
ממד הכולל ניצול, רמייה, סילוף ועיוות. המילה "פורנוגרפיה" אינה מוזכרת מפורשות ממד הכולל ניצול, רמייה, סילוף ועיוות. המילה "פורנוגרפיה" אינה מוזכרת מפורשות 
לאורך הסיפור, אך היא קיימת ברקע. אין חשיבות לשימוש מכוון דווקא במילה זו, אלא לאורך הסיפור, אך היא קיימת ברקע. אין חשיבות לשימוש מכוון דווקא במילה זו, אלא 
להבהרה של הסוגים השונים של הסרטים הקיימים באינטרנט, ולהדגמת הפער הגדול להבהרה של הסוגים השונים של הסרטים הקיימים באינטרנט, ולהדגמת הפער הגדול 
בין המוצג בהם לבין המציאות, בעזרת הבהרת מטרותיהם של המציגים את החומר בין המוצג בהם לבין המציאות, בעזרת הבהרת מטרותיהם של המציגים את החומר 

הפורנוגרפי. הפורנוגרפי. 

החדר של נועה

נועה תלמידה בכיתה ח'. היא נערה נאה, חברותית, כזו שיש לה חברים וחברות 
רבים. באחרונה, הפסיק אביה לעבוד מסיבות בריאותיות, ורק אימה מפרנסת 
את המשפחה. לנועה היו תמיד בגדים יפים ודי כסף לבילויים. דווקא באחרונה, 
כשהתחילה לצאת ולבלות כמעט בכל סוף שבוע והיא זקוקה למלתחה חדשה 
אותה  ומגבילה  כבעבר,  לה  לתת  יכולה  אינה  שלה  אימא  ליציאות,  ולכסף 
מפתה  מודעה  האינטרנט  מפרסומי  באחד  נועה  ראתה  באחרונה  בהוצאות. 
מאוד, שמזמינה בנות להצטלם לסרט תוך הבטחה לחשיפה רבה בעתיד ולכסף 

טוב.

"יופי" חשבה לעצמה נועה, "סוף כל סוף יהיה לי כסף משלי. אוכל לקנות לעצמי 
(מהמה  והיכן שאני רוצה  ולבלות מתי שאני רוצה  ולצאת  בגדים שאני אוהבת, 
דעתכם על אמירה זו?דעתכם על אמירה זו?) ולא אצטרך להתחנן בפני אימי שתתן לי קצת כסף. אני 
אוכל בדרך זו לעזור להוריי, הם לא יצטרכו להוציא עלי אף אגורה, ואעזור להם 

גם בקניית בגדים לאחותי הקטנה, ואולי אימא תתחיל סוף כל סוף לחייך". 

נועה החליטה להיענות להזמנה. היא התייעצה עם כמה מחברותיה, וכולן פה 
אחד אמרו שהיא מתאימה.

נועה התקשרה למספר המתאים, ונקבע לה תאריך למבחני קבלה. כששאלה 
מה היא צריכה להכין לקראת הפגישה, ציינו בפניה, שעליה להגיע בתאריך 
למבחן,  ומתוחה  נרגשת  הגיעה  נועה  שם.  בפניה  יוצג  כבר  והכול  האמור, 
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ופגשה שם בנות רבות. כולן דיברו בהתלהבות על התפקיד הנכסף, וכל אחת 
ייחלה לעצמה שהיא תהיה זו שתזכה לקבל את העבודה. המתח באוויר היה 
רב, כל בת שנכנסה גררה אחריה גל של לחישות. חלקן יצאו מן המבחן עם 
חיוך וצעקו "יש", והיו, בעיקר אלה שלא מרשימות במראה, שיצאו דומעות. נועה 
ההופעה.  לקראת  ימים  במשך  התכוננה  היא  הולם.  כשליבה  לתורה  חיכתה 
היא שאלה מחברתה הטובה בגדים יפים כדי שתוכל להראות במיטבה. לאימה 
היא סיפרה, שהיא זקוקה לבגדים יפים וחדשים כי היא הולכת לאירוע מיוחד, 
מחשש  באינטרנט  ההודעה  בעקבות  הולכת  שהיא  העובדה  את  והעלימה 

שתיתקל בהתנגדות.

מה דעתכם על ההחלטה של נועה שלא לשתף את הוריה, אלא את חברותיה בלבד, בדבר   
השתתפותה בסרט?

האם אתם יודעים שקיים חוק, שלפיו בני נוער שטרם מלאו להם 18 צריכים את הסכמת   
הוריהם לכל השתתפות בסרט או בעבודה? מדוע לדעתכם חוקק החוק הזה?

(למורה: ראה חוזר מנכ"ל: תשס/6, כ"ה בשבט התשס"ה, פברואר 2000).                                          

המשך -

"הסדרן" שהזמין את הבנות להיכנס למבחן הבד נראה אדם חייכן וחביב. הוא 
הרגיע את הבנות, את המתוחות והדומעות ליטף ברוך, ואיחל לכולן הצלחה. 

שהבטיח  "הסדרן",  על-ידי  לוותה  היא  נועה.  של  תורה  הגיע  סוף  כל  סוף 
שהצלחה במבחן הזה פירושה כסף רב ונסיעות רבות לחו"ל. נועה יכלה לדמיין 
לעצמה איך ייראו חייה מרגע הזכייה ואילך.... המתח של נועה היה בשיאו. הלב 
שלה הלם בעוצמה, והיא חששה שברגע האמת היא תחוש פיק ברכיים ולא 

תצליח להפגין את יכולתה על הבמה. 

רבות  מחמאות  קיבלה  היא  מרובה.  בהצלחה  הבד  מבחן  את  עברה  נועה 
מהבוחנים, כולם ציינו שהיא יפה, מושכת ונראית פשוט נפלא, ושיש לה עתיד 

גדול בעולם הבידור והזוהר.

האדם החביב שליווה אותה למבחן הבד החתים אותה על חוזה, כשהוא מבטיח 
לה כסף רב בתמורה כבר לאחר הצילומים הראשונים. נועה הייתה בשמים. 
נקבעה לה פגישת צילומים ראשונה כבר למחרת היום, עדיין לא משחק, אלא 
הכנת "בוק" לפרסום. גם כאן הבטיחו לה כסף רב, דבר לא יהיה על חשבונה. 

"וואהו" חשבה לעצמה נועה "עשיתי זאת ובקלות כל כך רבה"!...

נועה הלכה לביתה וחשבה לעצמה - "כל כך הרבה כסף הם הבטיחו לי, ורק 
עבור צילומים ל'בוק'. אף פעם לא ראיתי בידי הוריי כסף רב כל כך, אני ממש 

עשירה!"

דיון:דיון:

האם לדעתך נועה צריכה לקחת את העבודה?                                         

המשך -

נועה הגיעה למחרת שמחה ומלאת ציפייה לקראת צילומי ה"בוק". היא לא יכלה 
וחלמה חלומות בהקיץ על העתיד  ושמחה,  נרגשת  הייתה  לישון כל הלילה, 

ופגשה שם בנות רבות. כולן דיברו בהתלהבות על התפקיד הנכסף, וכל אחת 
ייחלה לעצמה שהיא תהיה זו שתזכה לקבל את העבודה. המתח באוויר היה 
רב, כל בת שנכנסה גררה אחריה גל של לחישות. חלקן יצאו מן המבחן עם 
חיוך וצעקו "יש", והיו, בעיקר אלה שלא מרשימות במראה, שיצאו דומעות. נועה 
ההופעה.  לקראת  ימים  במשך  התכוננה  היא  הולם.  כשליבה  לתורה  חיכתה 
היא שאלה מחברתה הטובה בגדים יפים כדי שתוכל להראות במיטבה. לאימה 
היא סיפרה, שהיא זקוקה לבגדים יפים וחדשים כי היא הולכת לאירוע מיוחד, 
מחשש  באינטרנט  ההודעה  בעקבות  הולכת  שהיא  העובדה  את  והעלימה 

שתיתקל בהתנגדות.

המשך -

"הסדרן" שהזמין את הבנות להיכנס למבחן הבד נראה אדם חייכן וחביב. הוא 
הרגיע את הבנות, את המתוחות והדומעות ליטף ברוך, ואיחל לכולן הצלחה. 

שהבטיח  "הסדרן",  על-ידי  לוותה  היא  נועה.  של  תורה  הגיע  סוף  כל  סוף 
שהצלחה במבחן הזה פירושה כסף רב ונסיעות רבות לחו"ל. נועה יכלה לדמיין 
לעצמה איך ייראו חייה מרגע הזכייה ואילך.... המתח של נועה היה בשיאו. הלב 
שלה הלם בעוצמה, והיא חששה שברגע האמת היא תחוש פיק ברכיים ולא 

תצליח להפגין את יכולתה על הבמה. 

רבות  מחמאות  קיבלה  היא  מרובה.  בהצלחה  הבד  מבחן  את  עברה  נועה 
מהבוחנים, כולם ציינו שהיא יפה, מושכת ונראית פשוט נפלא, ושיש לה עתיד 

גדול בעולם הבידור והזוהר.

האדם החביב שליווה אותה למבחן הבד החתים אותה על חוזה, כשהוא מבטיח 
לה כסף רב בתמורה כבר לאחר הצילומים הראשונים. נועה הייתה בשמים. 
נקבעה לה פגישת צילומים ראשונה כבר למחרת היום, עדיין לא משחק, אלא 
הכנת "בוק" לפרסום. גם כאן הבטיחו לה כסף רב, דבר לא יהיה על חשבונה. 

"וואהו" חשבה לעצמה נועה "עשיתי זאת ובקלות כל כך רבה"!...

נועה הלכה לביתה וחשבה לעצמה - "כל כך הרבה כסף הם הבטיחו לי, ורק 
עבור צילומים ל'בוק'. אף פעם לא ראיתי בידי הוריי כסף רב כל כך, אני ממש 

עשירה!"

המשך -

נועה הגיעה למחרת שמחה ומלאת ציפייה לקראת צילומי ה"בוק". היא לא יכלה 
וחלמה חלומות בהקיץ על העתיד  ושמחה,  נרגשת  הייתה  לישון כל הלילה, 
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המזהיר המצפה לה כשחקנית, ועל ההפתעה על פני הוריה כאשר יוזמנו לערב 
הבכורה של סרט ישראלי חדש כשהיא אחת השחקניות בו. 

נועה חיכתה שצוות הצלמים הרב יתארגן. היא הסתכלה סביב וחשבה "חמישה 
צלמים וכולם גברים"? " היכן הבנות האחרות שאמרו שהן התקבלו גם כן"?..

הסדרן החביב שהודיע לה שהתקבלה אמר שהם מוכנים. הוא ביקש ממנה 
להיכנס לחדר הסמוך, הזכיר לה שהיא חתומה על חוזה, ושמובטח לה כסף רב 
כבר באותו יום בתום הצילומים. הוא הודיע לה, שמרגע זה עליה לעשות כל 

מה שהוא וחבריו לצוות יאמרו לה.

   

דיון:דיון:

האם עליה להסכים לעשות כל מה שיאמרו לה?

המשך -

נועה הוכנסה לחדר חשוך, שהואר באור אינטימי על-ידי שלל נרות צבעוניים 
וריחניים. במרכז החדר הייתה מיטת אפריון גדולה מלאת כריות צבעוניות, ועל 
התבלבלה,  נועה  ושושנים.  ורדים  של  רבים  כותרת  עלי  פזורים  היו  הרצפה 
היא לא הבינה מה עושים ארבעה מן הגברים על המיטה, וכיצד היא אמורה 
בכדי  הסדרן  את  חיפשה  היא  כך.  כל  קלוש  אור  כשבחדר  ל"בוק"  להצטלם 
לשאול אותו מה קורה, אבל הוא כבר לא היה שם, בחדר החשוך, שפתאום לא 

נמצאה בו דלת יציאה.

הגברים הביטו בה בחיוך נעים, ואמרו לה שהצילומים במיטה וסביב לה. אין לה 
מה לדאוג, הם רק רוצים לבדוק אותה בכל מיני מצבים, ולשם כך יהיה עליה 

להסיר מדי פעם חלק אחר מן הבגדים.

דיון:דיון:

מה דעתכם, כיצד נועה מרגישה ברגע זה?

מה הייתם עושים במקומה?

הציעו לנועה "תחנות" אזהרה במהלך הסיפור. הסבירו מדוע אתם מזהירים אותה? מפני מה?הציעו לנועה "תחנות" אזהרה במהלך הסיפור. הסבירו מדוע אתם מזהירים אותה? מפני מה?  

אילו נועה הייתה חברתכם המספרת לכם על תכניתה, מה הייתם מייעצים לה לעשות / לא אילו נועה הייתה חברתכם המספרת לכם על תכניתה, מה הייתם מייעצים לה לעשות / לא   
לעשות?לעשות?

חברו חמשיר המסכם את כללי הזהירות מפני פיתוי.חברו חמשיר המסכם את כללי הזהירות מפני פיתוי.  

למורה, 

רצוי להפסיק כאן את הסיפור ולבקש מהתלמידים להתיישב בקבוצות ולכתוב 

סוף לסיפור.

במליאה: במליאה: 

התלמידים יקריאו את הסיומות שכתבו.   

המזהיר המצפה לה כשחקנית, ועל ההפתעה על פני הוריה כאשר יוזמנו לערב 
הבכורה של סרט ישראלי חדש כשהיא אחת השחקניות בו. 

נועה חיכתה שצוות הצלמים הרב יתארגן. היא הסתכלה סביב וחשבה "חמישה 
צלמים וכולם גברים"? " היכן הבנות האחרות שאמרו שהן התקבלו גם כן"?..

הסדרן החביב שהודיע לה שהתקבלה אמר שהם מוכנים. הוא ביקש ממנה 
להיכנס לחדר הסמוך, הזכיר לה שהיא חתומה על חוזה, ושמובטח לה כסף רב 
כבר באותו יום בתום הצילומים. הוא הודיע לה, שמרגע זה עליה לעשות כל 

מה שהוא וחבריו לצוות יאמרו לה.

  

המשך -

נועה הוכנסה לחדר חשוך, שהואר באור אינטימי על-ידי שלל נרות צבעוניים 
וריחניים. במרכז החדר הייתה מיטת אפריון גדולה מלאת כריות צבעוניות, ועל 
התבלבלה,  נועה  ושושנים.  ורדים  של  רבים  כותרת  עלי  פזורים  היו  הרצפה 
היא לא הבינה מה עושים ארבעה מן הגברים על המיטה, וכיצד היא אמורה 
בכדי  הסדרן  את  חיפשה  היא  כך.  כל  קלוש  אור  כשבחדר  ל"בוק"  להצטלם 
לשאול אותו מה קורה, אבל הוא כבר לא היה שם, בחדר החשוך, שפתאום לא 

נמצאה בו דלת יציאה.

הגברים הביטו בה בחיוך נעים, ואמרו לה שהצילומים במיטה וסביב לה. אין לה 
מה לדאוג, הם רק רוצים לבדוק אותה בכל מיני מצבים, ולשם כך יהיה עליה 

להסיר מדי פעם חלק אחר מן הבגדים.
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הכיתה תדון בכל אחד מהסיומים האפשריים ובסכנות האורבות באירוע כזה.  

לסיפור, האם על סמך דברים  המורה תברר עם התלמידים על בסיס מה כתבו את הסיום   

ששמעו או קראו?

המורה תבדוק אם מישהו מבין התלמידים מוכן לספר על אירוע דומה ששמע עליו או שקרא   

עליו, ועל הרגשות שהתעוררו בו בעקבות האירוע.

המורה תשוחח עם התלמידים על הרגשות שמתעוררים בהם בעקבות הסיפורים שהושמעו   

בכיתה.

למורה:

ניתן להקריא את המשך הסיפור בפני התלמידים. מומלץ לעשות זאת רק לאחר 

שנערכה הפעילות הקודמת.

המשך -

בייאוש  סביב  היא הסתכלה  נורא"!  נשמע  זה  בגדים?  "להסיר  נבהלה.  נועה 
ורצתה לברוח משם, אבל אחד הגברים, הענק שביניהם ניגש אליה, הניח את 
ידו על כתפה ואמר לה: " גברתי הצעירה, את חתומה על חוזה עבודה, אינך 
יכולה לחזור בעצמך, היזהרי לך, את עשויה לעמוד בפני תביעה גדולה, מה 

חשבת, שסתם תקבלי הרבה כסף ללא מאמץ והשקעה?".

נועה הייתה אחוזת אימה, על מה היא חתמה? היא בכלל לא יודעת, כי היא לא 
קראה אף מילה, ומה זה הסיפור הנורא על התביעה? מה היא תעשה? איך 

תצא מן התסבוכת הנוראה?

דמעות החלו להופיע בקצות עיניה. היא חשבה לעצמה, "אני בבעיה, חתמתי 
על חוזה ואין לי ברירה, לפחות ארוויח כסף טוב, אתפשט לשנייה, אקח את 

הכסף ואיעלם במהירות מהמקום הנורא". 

נועה נאלצה להוריד את החולצה, אחר-כך את המכנסים, את התחתונים ואת 
החזייה. היא התביישה, ועצמה את העיניים בחוזקה. היא הרגישה איך ידיים 
רעות נוגעות בכל גופה. לאחר כמה רגעים פרצה בבכי, וברחה מהמקום כל 
עוד רוחה בה. היא הלכה לביתה בוכייה ולא הבינה איך בטיפשות רבה כל כך 
נפלה קורבן למזימה אפלה. אנשים רעים ניצלו את תמימותה, הכריחו אותה 
לעשות משהו שלא רצתה, ופרסמו את התמונות שלה באינטרנט לראווה. הם 

קראו לזה "החדר של נועה". 

נועה ביקרה "בחדר של נועה" והייתה בהלם מהתמונות שראתה. היא לא זכרה 
שכך בדיוק התנהלו הדברים. היא ראתה פתאום דברים שלא בדיוק עשתה. 
על  עגומים, הדמעות עמדו  היו  פניה  בלבד,  כרבע שעה  צולמה במשך  היא 
הסף, הם אפילו העירו לה וכעסו עליה שתנוע יותר ותראה כאילו שהיא נהנית 
ממה שקורה לה. ואילו "בחדר של נועה" היא נראתה מחייכת ומאושרת כאילו 
זוכרת  לא  שהיא  תנוחות  ומבצעת  מתנועעת  כשהיא  רגע  מכל  נהנית  היא 

שביצעה.

שאלות לדיון:שאלות לדיון:

מה דעתכם על נועה?  

מה גרם לה להגיע למצב הזה? (מצוקה כלכלית. נקודה לדיון - האם ישנן חלופות אחרות   

לפתור מצוקות כלכליות?)

המשך -

בייאוש  סביב  היא הסתכלה  נורא"!  נשמע  זה  בגדים?  "להסיר  נבהלה.  נועה 
ורצתה לברוח משם, אבל אחד הגברים, הענק שביניהם ניגש אליה, הניח את 
ידו על כתפה ואמר לה: " גברתי הצעירה, את חתומה על חוזה עבודה, אינך 
יכולה לחזור בעצמך, היזהרי לך, את עשויה לעמוד בפני תביעה גדולה, מה 

חשבת, שסתם תקבלי הרבה כסף ללא מאמץ והשקעה?".

נועה הייתה אחוזת אימה, על מה היא חתמה? היא בכלל לא יודעת, כי היא לא 
קראה אף מילה, ומה זה הסיפור הנורא על התביעה? מה היא תעשה? איך 

תצא מן התסבוכת הנוראה?

דמעות החלו להופיע בקצות עיניה. היא חשבה לעצמה, "אני בבעיה, חתמתי 
על חוזה ואין לי ברירה, לפחות ארוויח כסף טוב, אתפשט לשנייה, אקח את 

הכסף ואיעלם במהירות מהמקום הנורא". 

נועה נאלצה להוריד את החולצה, אחר-כך את המכנסים, את התחתונים ואת 
החזייה. היא התביישה, ועצמה את העיניים בחוזקה. היא הרגישה איך ידיים 
רעות נוגעות בכל גופה. לאחר כמה רגעים פרצה בבכי, וברחה מהמקום כל 
עוד רוחה בה. היא הלכה לביתה בוכייה ולא הבינה איך בטיפשות רבה כל כך 
נפלה קורבן למזימה אפלה. אנשים רעים ניצלו את תמימותה, הכריחו אותה 
לעשות משהו שלא רצתה, ופרסמו את התמונות שלה באינטרנט לראווה. הם 

קראו לזה "החדר של נועה". 

נועה ביקרה "בחדר של נועה" והייתה בהלם מהתמונות שראתה. היא לא זכרה 
שכך בדיוק התנהלו הדברים. היא ראתה פתאום דברים שלא בדיוק עשתה. 
על  עגומים, הדמעות עמדו  היו  פניה  בלבד,  כרבע שעה  צולמה במשך  היא 
הסף, הם אפילו העירו לה וכעסו עליה שתנוע יותר ותראה כאילו שהיא נהנית 
ממה שקורה לה. ואילו "בחדר של נועה" היא נראתה מחייכת ומאושרת כאילו 
זוכרת  לא  שהיא  תנוחות  ומבצעת  מתנועעת  כשהיא  רגע  מכל  נהנית  היא 

שביצעה.
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מדוע היא התבלבלה?  

מה הייתם עושים במקומה?   

אילו נורות אדומות (או אילו תמרורי עצור) תוכלו לאתר לאורך הסיפור?  

האם עבור כסף הייתם מסכימים לעשות דברים שאינם נעימים לכם?  

מהו הקשר בין הסיפור לסרטים הפורנוגרפיים?  

האם כל מה שקיים בסרטים אמיתי? האם סרטים פורנוגרפיים הם אמיתיים?  

מי הם האנשים שמצלמים ומפרסמים סרטים פורנוגרפיים?   

מהי המטרה שלהם?  

התלמידים ינסחו כללי זהירות, כללי עשה ואל תעשה.   

מידע ונקודות להתייחסות המורה: מידע ונקודות להתייחסות המורה: 

סרט פורנוגרפי הוא עסקה כלכלית טהורה שמטרתה להעלות את סף הגירוי של הצופים   

כדי שיצרכו עוד ועוד סרטים, ויגדילו את רווחיהם של החברות המפיקות אותם. ככל 

שנרשמות כניסות רבות יותר לאתרים הללו באינטרנט, כך גדלה רווחיותן של החברות.

בסרטים הפורנוגרפיים ישנו שימוש ציני בגוף האישה והגבר. מנצלים אותם לצרכים   

של  הגוף  אל  מתייחסים  הפורנוגרפיים).  האתרים  (עסקני  ההון  בעלי  של  הכלכליים 

ועל  מקבל,  שהוא  להוראות  בהתאם  לנוע  שצריך  רגשות  נטול  חפץ  כאל  השחקנים 

השחקנים להיראות כאילו הם נהנים.

בסרטים הפורנוגרפיים נתונה האישה ברוב המקרים בעמדת נחיתות, מוצגת כמופקרת   

או ככזו שניתן להשתמש בגופה.

חלק מן המשתתפים בסרטים אלה עושים זאת בלית ברירה:   

- מסיבות כלכליות, עקב מצוקה כלכלית קשה.

- מאחר שהם נתונים לסחיטה, כי חתמו על חוזה שלא הבינו את משמעותו כהלכה. 

- עקב סחיטה רגשית שמפעילים על המצולמים. 

- לא תמיד אנשים מסוגלים לחזות מראש את המחיר הקשה שהם עלולים לשלם בשל 

השיקולים המוטעים שהנחו אותם בקבלת ההחלטות.

ואותנטית  חיובית  מינית  חוויה  של  אשליה  ליצור  ניסיון  ישנו  פורנוגרפיים  בסרטים   

לפרש  יכולת  אין  בוגרת,  במיניות  התנסו  לא  שעדיין  צעירים,  לילדים  הצופה.  בעיני 

הפורנוגרפיים  הסרטים  המציאות.  עבורם  מצטיירת  כך  רואים.  שהם  מה  את  ולבקר 

מעלים את סף הגירוי המיני של הילדים הצעירים אשר צופים בהם, ומעוררים בהם 

לעיתים את הרצון להתנסות באותן חוויות. מאחר שאין להם עדיין יכולת להבין מהי 

הדדיות והסכמה בקשר זוגי שיש לו גם היבטים מיניים, ויכולת האיפוק שלהם קטנה 

לנסות  כדי  כלפי חבריהם הצעירים,  כוח  להפעיל  לעיתים  יכולים  משל מבוגרים, הם 

לממש את הפנטזיות והסקרנות שמתעוררים בהם בעקבות הצפייה בסרטים.

כל מה שמופיע בסרטים מעוות ובלתי אמיתי. חשוב שהילדים יבינו שבמציאות הדברים   

נראים אחרת ומתרחשים באופן שונה. חשוב להסביר להם, שכיום יש לאנשי המקצוע 

יכולת טכנית לשנות את התמונות, להגזים ולהקצין סיטואציות מיניות, וליצור אשליה 

של אירוע רציף ומתמשך שבבסיסו מורכב מקטעים רבים שחוברו יחד.

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים



ח'
ה 

ית
כ

ם
י

ש
ג

פ
מ

ו
 

ת
ו

י
ו

ל
י

ע
פ

 
ת

ר
ד

ס
ל

  
ה

ב
י

ל
 

ת
י

נ
כ

ת

65

מהלך:
בכיתה יונחה דיון פתוח עם התלמידים סביב השאלות הבאות:   .1

אילו אתרים הנכם מכירים באינטרנט? (משחקים, מידע, סקס)...  

מה דעתכם, האם ניתן להשוות אתרי הסקס לאתרים שבהם משחקי ילדים או מידע   
בנושאים שונים?

במה הם שונים?  

האם לדעתכם כדאי לצפות בגילכם באתרים פורנוגרפיים? מדוע?  

מדוע אסור לילדים מתחת לגיל 18 לצפות באתרים פורנוגרפיים?   

בכיתה אפשר שיעלו התשובות: "כי אנחנו צעירים מדי, כי איננו יודעים מה זה 

בדיוק, כי עדיין לא קיימנו יחסי מין, כי ההורים לא מרשים, כי זה מגעיל, זה 

מסקרן, למה לגדולים מותר ולנו אסור ועוד...".

בשלב זה כדאי לשאול את התלמידים מה הם האתרים הללו בכלל?  .2

בכיתה אפשר שיעלו אמירות כגון: "אלה אתרים שמראים גבר ואישה עושים את 

זה" .. אם תשרור אווירה של פתיחות עשויים להיות תיאורים של תמונות כאלה 

ואחרות, ושאלות ביחס לסצנות שאינן ברורות להם.

חשבו על סרט רגיל, האם הוא אמיתי? מי עומד מאחורי המצלמה? כמה אנשים? מה עושים   .3
כשסצנה לא מצליחה?

וכעת, לאחר התשובות על הבימוי, אתם מדמיינים לעצמכם גבר ואישה שאוהבים זה את זה   .4
מתנים אהבה מול עשרה או יותר אנשים, וכשסצנה לא מצליחה, חוזרים עליה שוב?

נסו לדמיין את עצמכם עירומים מול עשרה איש. זה מביש, לא נעים ולעיתים משפיל. כך גם   .5
מרגישים השחקנים, הם מנוצלים ולעיתים מושפלים, בוחרים עבורם את התנוחות מבלי שיש 

ביכולתם להתנגד או להביע את דעתם.

מפגש מס' 17  התייחסות לשיטוט באתרים השונים

האינטרנט המאפשר הצצה לעולם המבוגרים ולתכנים המיניים, הוא אבן שואבת לבני האינטרנט המאפשר הצצה לעולם המבוגרים ולתכנים המיניים, הוא אבן שואבת לבני 
הנוער, ומזמן מפגש עם סרטים פורנוגרפיים שלעיתים קופצים על המסך אפילו מבלי הנוער, ומזמן מפגש עם סרטים פורנוגרפיים שלעיתים קופצים על המסך אפילו מבלי 

שהוזמנו. שהוזמנו. 

מפגש זה ייוחד לדיון באינטרנט כמזמן צפייה בתכנים מיניים בלתי ראוייםמפגש זה ייוחד לדיון באינטרנט כמזמן צפייה בתכנים מיניים בלתי ראויים

ב הש ם סב ד

רים הנכם מכירים באינטרנט? (משחקים, מידע, סק

עתכם, האם ניתן להשוות אתרי הסקס לאתרים שבהם מ
שאים

מה ה

האם לדעתכם כדאי לצפות בגילכם באתרים פורנוגרפיים? מדוע?

ם?  מדוע

ים מה

 מגעיל

אול את התלמידים מה הם האתרים הללו בכלל?

ש אתרים "אלה כגון: רות

 אתר ה

 לצפות בגילכם באתרים פורנוג

באתרים  תחת לגיל

יתה אפשר שיעלו התשובות: "כי אנחנו צעירים מדי, כי 

ק, כי עדיין לא קיימנו יחסי מין, כי ההורים לא מרשי

, למה לגדולים מותר ולנו אסור ועוד...".

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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למורה,

והנגעלים  המגנים  לקולות  בכיתה,  העולים  הקולות  לכל  להתייחס  חשוב   

ולקולות המעודדים, ולהתייחס למשמעות הצפייה בסרטים פורנוגרפיים.

הגבר  אמיתי.  איננו  רואים  שהתלמידים  מה  כל  כי  זה,  בשלב  לציין  חשוב   

יוצרים  שאנשים  אינטימי  מצב  הם  מין  יחסי  אהבים.  מתנים  אינם  והאישה 

בצנעה ומתוך אהבה.

להשתתף  התנדבו  לעיתים  אשר  שחקנים,  הם  והאישה  הגבר  הללו  בסרטים   

בסרטים הללו מחוסר ברירה בשל מצוקה כלכלית קשה.  

מהפעילות  באמת  נהנים  לא  המצלמה  לפני  מין  יחסי  שמקיימים  אנשים   

המינית, לא שוררת אהבה ביניהם. בסרטים הללו לא מציגים תהליך של חיזור 

והתחשבות ברצונות האחר ובצרכיו, המאפיינים חיי אהבה אמיתיים. הדגש 

הוא על היכולת הביצועית של המשתתפים.

בו ללא הפסקה. במציאות לא   אברי המין שלהם הופכים לכלי שמשתמשים 

יכולת  אין  ולגבר  וצורב לאישה,  כואב  זה  ללא הפוגה,  מין  יחסי  לקיים  ניתן 

והשדיים המוגדלים הם  זקפה ברצף. הזקפות הממושכות  לשמר זקפה אחר 

תוצאה של הזרקת הורמונים. כיום ידוע שהאנשים הללו יסבלו בעתיד מבעיות 

קשות ביכולת שלהם לקיים יחסי מין בשל הזרקת ההורמונים. 

מסרים שחשוב להדגיש  

בכל סרט שכזה מנוצלים אנשים במצוקה, אנשים מושפלים.  

בבסיס כל סרט כזה עומדת תעשייה של כסף אשר זה כל עניינה.  

מאחורי כל סרט כזה, עומדים אנשים אשר משתמשים במין לצורכיהם.  

וכעת, גם אם זה מאוד מסקרן, וזה טבעי לחלוטין, חשבו על מה שמייצגים סרטים אלו, ודעו כי זו וכעת, גם אם זה מאוד מסקרן, וזה טבעי לחלוטין, חשבו על מה שמייצגים סרטים אלו, ודעו כי זו 
לא המציאות, זו אשליה שהיא במקרים רבים - עגומה, משפילה ולא בריאה!!!!לא המציאות, זו אשליה שהיא במקרים רבים - עגומה, משפילה ולא בריאה!!!!

מסרים שחשוב להדגיש מסרים שחשוב להדגיש 

בכל סרט שכזה מנוצלים אנשים במצוקה, אנשים מושפלים. בכל סרט שכזה מנוצלים אנשים במצוקה, אנשים מושפלים. 

בבסיס כל סרט כזה עומדת תעשייה של כסף אשר זה כל עניינה. בבסיס כל סרט כזה עומדת תעשייה של כסף אשר זה כל עניינה. 

מאחורי כל סרט כזה, עומדים אנשים אשר משתמשים במין לצורכיהם. מאחורי כל סרט כזה, עומדים אנשים אשר משתמשים במין לצורכיהם. 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:             

לפניך שלושה אירועים. חלקי את הכיתה לקבוצות, והורי לכל קבוצה לדון באחד מן האירועים.   .1

התלמידים ינתחו את האירוע בהתאם לשאלות המופיעות בהמשך.  

במליאה:במליאה: 

נציג מכל קבוצה יציג את מסקנות הקבוצה. מומלץ להמחיז את האירועים ולהציגם בצורת   .2
משחק תפקידים.

למורה,

הערות בנושא פורנוגרפיה נמצאות במבוא לתכנית ובסיכום כל אחת מן הפעילויות 

הקודמות. היעזרי בהן להתמודדות עם אירועים אלו.

       אירוע א'

הוזמנת למסיבת יום הולדת אצל אחת מבנות הכיתה. אתם שמחים וצוהלים, 
קצת רוקדים ומנהלים משחקי חברה. לאחר הגשת הכיבוד החבר'ה מתחילים 
לקטר שמשעמם להם. נשבר להם מהמסיבות הללו, תמיד הכול אותו דבר, אין 

ריגושים, אין עניין.

דני, שגר בקומה מעל, אומר שיש לו רעיון. הוא יכול להביא תוך שנייה קלטת 
מעניינת שמצא בחדר של אחיו החייל. הוא מציע להביא את הקלטת למסיבה, 

ומבטיח שצפויה לכולם חוויה מרתקת!...

כמה בנים מתלחששים ביניהם ומתגלגלים מצחוק. הם מעודדים את דני להביא 
את הקלטת. כשאתה שואל מה יש בקלטת הם אינם מוכנים להשיב. 

אתה מתחיל לחשוד שמשהו כאן לא בסדר. מצד אחד אתה סקרן כמו כולם 
ומעניין אותך מה יש בקלטת, מצד אחר אתה חושש שזה הולך להיות משהו 
שלא תאהב. אתה פונה אל חבריך ושואל את דעתם. הבנים שהסתודדו כועסים, 
אותך  ומכנים  אותך  תוקפים  הם  בקלטת,  יש  מה  לברר  מתעקש  וכשאתה 

"מקלקל מסיבות".

אתה בדילמה מה עליך לומר, מה עליך לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום 
ותצא ברגע זה?

מפגש מס' 18  אירועים בנושא פורנוגרפיה

הקול הקבוצתי הלוחץ לקונפורמיות נושף בעורפם של אנשים בהקשרים רבים. מפגש זה הקול הקבוצתי הלוחץ לקונפורמיות נושף בעורפם של אנשים בהקשרים רבים. מפגש זה 
בא לסייע ליחיד לעצב את הקול האישי שלו בהתייחס לצפייה בסרטים פורנוגרפיים.בא לסייע ליחיד לעצב את הקול האישי שלו בהתייחס לצפייה בסרטים פורנוגרפיים.

       אירוע א'

הוזמנת למסיבת יום הולדת אצל אחת מבנות הכיתה. אתם שמחים וצוהלים, 
קצת רוקדים ומנהלים משחקי חברה. לאחר הגשת הכיבוד החבר'ה מתחילים 
לקטר שמשעמם להם. נשבר להם מהמסיבות הללו, תמיד הכול אותו דבר, אין 

ריגושים, אין עניין.

דני, שגר בקומה מעל, אומר שיש לו רעיון. הוא יכול להביא תוך שנייה קלטת 
מעניינת שמצא בחדר של אחיו החייל. הוא מציע להביא את הקלטת למסיבה, 

ומבטיח שצפויה לכולם חוויה מרתקת!...

כמה בנים מתלחששים ביניהם ומתגלגלים מצחוק. הם מעודדים את דני להביא 
את הקלטת. כשאתה שואל מה יש בקלטת הם אינם מוכנים להשיב. 

אתה מתחיל לחשוד שמשהו כאן לא בסדר. מצד אחד אתה סקרן כמו כולם 
ומעניין אותך מה יש בקלטת, מצד אחר אתה חושש שזה הולך להיות משהו 
שלא תאהב. אתה פונה אל חבריך ושואל את דעתם. הבנים שהסתודדו כועסים, 
אותך  ומכנים  אותך  תוקפים  הם  בקלטת,  יש  מה  לברר  מתעקש  וכשאתה 

"מקלקל מסיבות".

אתה בדילמה מה עליך לומר, מה עליך לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום 
ותצא ברגע זה?
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       אירוע ב'

ואחיו  לסוף שבוע,  יצאו  הוריו  רועי.  ביום שישי בערב התכנסתם בביתו של 
הגדולים יצאו לבלות. אתם מבטיחים לרועי שלא תהיינה בעיות, לא משתוללים 
ולא הורסים, אלא באים לצפות בסרט בלבד ולנשנש בין לבין חטיפים. אחד 
מהחבר'ה הביא סרט חדש ששאל בבלוק בסטר. לרועי בבית מסך ענק ומערכת 

קולנוע ביתית משוכללת, זו הזדמנות לצפות יחד בסרט.

אתם צופים בסרט, מתגלגלים מצחוק ונהנים. הסרט היה קצר, השעה מוקדמת, 
ואין לכם חשק עדיין ללכת הביתה. אחד מהבנים מחייך, ואומר שהוא הביא 
ליתר ביטחון סרט נוסף, כי היה לו ברור שהסרט יסתיים מוקדם מאוד. הוא 

מבטיח שזה סרט מצוין ושכולם ייהנו לצפות בו. 

אתם מתמקמים בחזרה, מתכרבלים בכורסאות הנוחות, ומצפים לסרט מהנה 
נוסף. לפתע על המסך אתם מתחילים לראות אנשים עירומים בתנוחות ארוטיות, 
ומבינים שלא את הסרט הזה רציתם לראות. כמה מהחבר'ה מוחאים כפיים 
ומתלהבים. אחרים מבקשים מרועי שיכבה מיד את המכשיר. אחת הבנות קמה 

ויוצאת מהבית בכעס. אתה מרגיש בחילה ושונא כל רגע...

אתה בדילמה מה עליך לומר, מה עליך לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום 
ותצא ברגע זה?

       אירוע ג'

שעת אחר-הצהרים. אתה לבדך בבית. אתה יושב מול המחשב ומתכתב עם 
חבריך ב-ICQ. אתם מתלבטים בעניין נושא משותף לעבודה במדעים שאתם 
צריכים להגיש כקבוצה בתוך כמה ימים. אתם מחליטים להיפגש ולהכין את 
יבואו  שכולם  מציע  אתה  במחשב.  ולהתכתב  להמשיך  במקום  יחד  החומר 
לביתך. ההורים שלך יגיעו מאוחר מהעבודה, הבית פנוי ושקט, איש לא יפריע 

לכם.

כולם מגיעים לביתך. אתם יושבים יחד מול המחשב ומחפשים חומר בנושא. 
אתם גולשים באתרים שונים בחיפוש אחר חומר ללא הצלחה יתרה. כעבור 
שעה נמאס לכם, דני טוען שהוא עייף, רוני ממהרת לחוג, ונראה שהחבורה 
עומדת להתפרק. לפתע, תום צוחק ואומר לכם "חבר'ה תראו מה מצאתי, זה 
ונכנס לאחד מאתרי הסקס. אותך זה ממש  יותר מעניין מהחומר שחיפשנו", 
מגעיל ולא מעניין. אתה מבקש מתום בכעס לצאת מהאתר, אבל כולם צוחקים 

וצועקים עוד, עוד, עוד....

זה הבית שלך, וזה מבחיל אותך. אתה בדילמה - מה עליך לומר, מה עליך 
לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום ותסגור את המחשב?

שאלות לדיון:שאלות לדיון:

כיצד אתה מרגיש? מה עליך לעשות?  

מהם השיקולים בעד ונגד?  

מה אתה חושב על צפייה בסרטים פורנוגרפיים?  

האם החומר בסרטים הללו מכוון ומלמד? האם זה מקור למידע מהימן ואמיתי?   

מהי ההבחנה בין מקור למידע אמין לבין מקור למידע מעוות ושלילי?  

האם ניתן לכפות על מישהו לעשות משהו שהוא אינו רוצה?  

מה יכול לעזור לך להחליט החלטה נבונה בנושא?  

       אירוע ב'

ואחיו  לסוף שבוע,  יצאו  הוריו  רועי.  ביום שישי בערב התכנסתם בביתו של 
הגדולים יצאו לבלות. אתם מבטיחים לרועי שלא תהיינה בעיות, לא משתוללים 
ולא הורסים, אלא באים לצפות בסרט בלבד ולנשנש בין לבין חטיפים. אחד 
מהחבר'ה הביא סרט חדש ששאל בבלוק בסטר. לרועי בבית מסך ענק ומערכת 

קולנוע ביתית משוכללת, זו הזדמנות לצפות יחד בסרט.

אתם צופים בסרט, מתגלגלים מצחוק ונהנים. הסרט היה קצר, השעה מוקדמת, 
ואין לכם חשק עדיין ללכת הביתה. אחד מהבנים מחייך, ואומר שהוא הביא 
ליתר ביטחון סרט נוסף, כי היה לו ברור שהסרט יסתיים מוקדם מאוד. הוא 

מבטיח שזה סרט מצוין ושכולם ייהנו לצפות בו. 

אתם מתמקמים בחזרה, מתכרבלים בכורסאות הנוחות, ומצפים לסרט מהנה 
נוסף. לפתע על המסך אתם מתחילים לראות אנשים עירומים בתנוחות ארוטיות, 
ומבינים שלא את הסרט הזה רציתם לראות. כמה מהחבר'ה מוחאים כפיים 
ומתלהבים. אחרים מבקשים מרועי שיכבה מיד את המכשיר. אחת הבנות קמה 

ויוצאת מהבית בכעס. אתה מרגיש בחילה ושונא כל רגע...

אתה בדילמה מה עליך לומר, מה עליך לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום 
ותצא ברגע זה?

       אירוע ג'

שעת אחר-הצהרים. אתה לבדך בבית. אתה יושב מול המחשב ומתכתב עם 
חבריך ב-ICQ. אתם מתלבטים בעניין נושא משותף לעבודה במדעים שאתם 
צריכים להגיש כקבוצה בתוך כמה ימים. אתם מחליטים להיפגש ולהכין את 
יבואו  שכולם  מציע  אתה  במחשב.  ולהתכתב  להמשיך  במקום  יחד  החומר 
לביתך. ההורים שלך יגיעו מאוחר מהעבודה, הבית פנוי ושקט, איש לא יפריע 

לכם.

כולם מגיעים לביתך. אתם יושבים יחד מול המחשב ומחפשים חומר בנושא. 
אתם גולשים באתרים שונים בחיפוש אחר חומר ללא הצלחה יתרה. כעבור 
שעה נמאס לכם, דני טוען שהוא עייף, רוני ממהרת לחוג, ונראה שהחבורה 
עומדת להתפרק. לפתע, תום צוחק ואומר לכם "חבר'ה תראו מה מצאתי, זה 
ונכנס לאחד מאתרי הסקס. אותך זה ממש  יותר מעניין מהחומר שחיפשנו", 
מגעיל ולא מעניין. אתה מבקש מתום בכעס לצאת מהאתר, אבל כולם צוחקים 

וצועקים עוד, עוד, עוד....

זה הבית שלך, וזה מבחיל אותך. אתה בדילמה - מה עליך לומר, מה עליך 
לעשות, מה יחשבו עליך כולם אם תקום ותסגור את המחשב?




