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 ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

מחקרי  ם ידע הולך ומתפתח, אשר מפגיש בין ידע חינוך למיניות בריאה הוא תחו:  מטרת הקורס

צובר תאוצה  תחום זה  ריאות. ובך, טיפול חינו  שיאננשות ו ידי  לאקדמי לבין ידע שנצבר בשטח, עו

,  נכיםמח כהורים, בכלים שיסייעו לנו כ הגדל והולךהצורך  עקבותבין השאר באחרונות, בשנים ה

האתגרים הניצבים כיום בפני ילדים בחן, ולהכיר לעומק את להבין, לאשטח,  אנשיכמטפלים וכ

 ."ן המסכיםעיד"ם ב נוער הגדליו

לעומק את  טודנטיות וסטודנטים במסלול מגדר בשטח להכיר לס לאפשרמיועדת סדנא זו ך כלפי

ה  ות בריאני ימנעד בין מה את  כירלה, עת הנוכחית בילדים ונוער  בקרבבריאה ה מיניות ה מושג 

 עם ילדים ונוער. מגע  עה של מי שבאים בפוגענית ואת אתגרי הש יניותלמ

 

 : תוצרי למידה

 12-18לאי יובני נוער בג 6-12בקרב ילדים בגילאי יות הבריאה ינמהיני פימא עם תהיכרו •

 ן את דהתמודכיצד ניתן לרות עם המושג מרחב פורנוגרפי, השפעתו, השלכותיו והיכ •

 פוגענית קריאה לעזרה במקרים של מיניות בעייתית / בחנה ו יכולת א •

   ואתגריה ת בקרב ילדים ונוערהתפתחות המיניהיכרות עם תהליכי ה •

 התפתחות מגדריים בקרב ילדים ונוער ואתגריה ם תהליכיע תוהיכר •
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 ב. תוכן הקורס: 

 ל ונושאיםניוצר

 ? רי, מהי מיניות עבורםמהי מיניות עבו  –בירור עמדות  •

 סגנונות שיחריים, סוגי מיניות ודו תהליכים   –מיניות ואנחנו  •

 ובתיים מרחב פורנוגרפי וילדים תג •

   תקינהנית ימת  פתחותה רוט נילרמזור שיטת ה •

 ינה לבין מרחב פורנוגרפי ההבדל ב  ן המסכים,בעיד פיהגרפורנוי מה – פיהגרפורנו •

 הומיניות בריא יל ההתבגרותג •

 ומה שביניהם גבריות   ,נשיות •

 

   מהלך השיעורים: 

 .  ("כסה  שעות 13) לאורך יומיים הקיץחופשת הסדנה תתקיים במהלך  

 

 רים:  השיעו תכנית הוראה מפורטת לכל 

 . ותשל המרצ ןכפופה לשינויים בהתאם לשיקול דעת וחומרי הקריאה כניתתה

 

 יום ראשון לסדנא:  

 קריאה מומלצת  ים  נושא

מהי מיניות    –ירור עמדות ב

   ?םרי, מהי מיניות עבורעבו

Family  .2120ca, and Mckinney, Cliff. EriZkody, 

communication patterns and relationship quality 

rnal of Jou ing adults and their parents.en emergebetw

 :)11(, 2021, 38Social and Personal Relationships

.3197-3177 

תהליכים   –יניות ואנחנו מ

ריים, סוגי מיניות  דו

 סגנונות שיחו

בנושא   ח ות שי סגנונ".  2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

ם ילדים ומתבגרים  ך לדבר ע יאאמין על מין:  מידע, בתוך: "מיניות

 (.  44-50עמ'  ) , בן שמן: מודן הוצאה לאורעל מין בעידן המסכים

Irwin, Charles E., and Shafer, Mary-Ann. 2021.  

Adolescent sexuality: Negative outcomes of a 

normative behavior. Adolescents at Risk, 35-79. 
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Kaeser Fred. 2011 What Your Child Needs to Know 

About Sex (and when): a Straight-Talking Guide for 

Parents. New-York: Celestial Arts (pp.7-40).    

רחב פורנוגרפי וילדים מ

 ובתיים  תג

 :  חובה קריאת

זה לא סרטים  פורנו".  2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

ם ילדים ומתבגרים  לדבר ע ךאמין על מין: אי  מידע , בתוך: "כחולים

 (. 90-114עמ'  ) , בן שמן: מודן הוצאה לאורידן המסכיםעל מין בע

Efrati, Yaniv, Kraus, Shane & Kaplan, Gal. 2022. 

"Common Features in Compulsive Sexual Behavior, 

Substance Use Disorders, Personality, Temperament 

and Attachment-A Narrative Review". International 

Journal of Environmental Research and Public 

Health, 19(1):296-314.  

 רשות:   קריאת

Price, Joseph, Patterson, Rich, Regnerus, Mark & 

Walley, Jacob. 2016. "How Much More XXX is 

Generation X Consuming? Evidence of Changing 

Attitudes and Behaviors Related to Pornography 

Since 1973". The Journal of Sex Research, 53(1), 12-

20. 

לאבחון  רמזור ת הטיש

 תקינה ת מיניות  תח פתה

 :  בהקריאת חו 

 -מיניות של ילדים  נהגויותהבנת הת" . 2001קוונה ג'ונסון, טוני.  

  ים פוגעיםני קטתוך: שוש צימרמן )עורכת(, ב  "מה בריא וטבעי?

: משרד החינוך . ירושליםרי מקרהם ותאות מאמריפסואמינית: 

 (. 20-30' )עמ הייעוצי גי הפסיכולוהשירות 

  מידע, בתוך:  "רמזור".  2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

,  דים ומתבגרים על מין בעידן המסכים ילם אמין על מין: איך לדבר ע

   (. 135-149עמ'  )  בן שמן: מודן הוצאה לאור

פגיעה   -נפגעים, פוגעים ומה שביניהם. 2012. ברברה רייכר,

  וענת גולדשטייןלוי  רות רגולנטבתוך:  .מינית בין ילדים כרצף

https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review
https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review
https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf
https://doczz.net/doc/6877910/%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D--%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D--%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%91%D7%A8...
https://doczz.net/doc/6877910/%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D--%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D--%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%91%D7%A8...
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אסופת    בילדים: פגיעות מיניות  - לאחות את הקרעיםעורכות(, )

   ם: אשלים.שליירו .מאמרים

 רשות:   קריאת

Akers, Aletha, Holland, Cynthia, & Bost, James. 2011. 

"Interventions to improve parental communication 

about sex: A systematic review". Pediatrics, 127 (3): 

494–510.  

 

 יום שני לסדנא:  

 קריאה מומלצת  ים  נושא

ן  נו בעידפור מהו –ורנו פ

  יוהשפעות ןהמ  המסכים,

 יוהשלכותו

 :  חובה קריאת

מדברים על  ".  2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

אמין על   מידע, בתוך: "ותרים ומתבגרפורנוגרפיה עם מתבג

, בן יםם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכמין: איך לדבר ע

 (. 114-120עמ' ) שמן: מודן הוצאה לאור

 

2021.  , Tsameret.iconR, & , MichalhenCo-Dolev

About Sexting: Association Between Talking 

Parental Factors and Quality of Communication 

Adolescent Children in Jewish  withAbout Sexting 

of Sex & Journal  and Arab Society in Israel.

.15-1 pp. ,Marital Therapy 

   רשות: קריאת

Gabriel, Fleur. 2014. "Sexting, Selfies and Self-

Harm: Young People, Social Media and the 

Performance of Self-Development". Media 

International Australia, 151(1), 104–112. 

 :  חובה קריאת הומיניות בריא יל ההתבגרותג

מיניות בריאה בסוף  ".  2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

ם ילדים  עאמין על מין: איך לדבר  מידע, בתוך: "גיל ההתבגרות

 , בן שמן: מודן הוצאה לאורומתבגרים על מין בעידן המסכים

 (. 128-130עמ'  )



 

 

5 

 רשות:   קריאת

Garzon-orjuela, Nathaly, et al. 2020. "Effectiveness 

of sex education interventions in adolescents: An 

overview". Comprehensive child and adolescent 

nursing, 44(1): 15-48. 

 :  בהחו  קריאת ומה שביניהםבריות  ג ,שיותנ

מה מתי ומי בחינוך " . 2017אפרת, והברון, שלומית. הברון, 

נוך מיני של בני נוער כניות חיותמיני: עקרונות מנחים לבניית 

 .פסיכולוגיה עברית ",בישראל

 

Cense, Marianne, Bay-Cheng, Laina, & Van-Dijk, 

Lieke. 2018. ‘Do I score points if I say “no”?’: 

Negotiating sexual boundaries in a changing 

normative landscape. Journal of Gender-Based 

Violence, 2(2), 277-291. 

 

  :דרישות קדם ג. 

 ללא

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

  והגשת דו"ח מסכם התנסות מעשיתורך  מדו בסדנא לצכלים שנלמוש ב שי סדנא:  ת סיוםמטל

 )יפורט בהמשך(.  

ת  , הגשת מטלרמת והשתתפות פעילה ותונוכחות , חלקי הסדנא לכל  הגעה בזמן: סקורחובות ה

 . סיום

 

 :ן הסופימרכיבי הציוה. 

בודה  הע ציון 50% –אי ו השתתפות פעילה ותורמת בתהליך הסדנ  50%-מורכב מציון הקורס 

 .  תסופיה

 

 

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3570
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3570
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3570
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 פיה: . ביבליוגרו

כניות חינוך  וחינוך מיני: עקרונות מנחים לבניית תמה מתי ומי ב" . 2017אפרת, והברון, שלומית. הברון, 

 . פסיכולוגיה עברית ", מיני של בני נוער בישראל

 

ם ילדים ומתבגרים על מין בעידן  על מין: איך לדבר ע  אמין מידע .2019הברון, שלומית, ובשרטי, סנדי. 

 ., בן שמן: מודן הוצאה לאורהמסכים

 

תוך: שוש צימרמן  ב  "בעי? מה בריא וט -הבנת התנהגויות מיניות של ילדים " . 2001קוונה ג'ונסון, טוני.  

 השירות: משרד החינוך . ירושליםרי מקרהם ותאו ת מאמריפ סו אמינית:  ינים פוגעיםקט)עורכת(, 

   .יהפסיכולוגי ייעוצ

 

לוי   רות רגולנטבתוך:  .פגיעה מינית בין ילדים כרצף -יהםנפגעים, פוגעים ומה שבינ. 2012רייכר, ברברה. 

ירושלים:  אמרים.אסופת מ בילדים: פגיעות מיניות   - לאחות את הקרעיםעורכות(,  ) וענת גולדשטיין

 אשלים.

 

Akers, Aletha, Holland, Cynthia, & Bost, James. 2011. "Interventions to improve 

parental communication about sex: A systematic review". Pediatrics, 127 (3): 

494–510.  

 

Cense, Marianne, Bay-Cheng, Laina, & Van-Dijk, Lieke. 2018. ‘Do I score points if I 

say “no”?’: Negotiating sexual boundaries in a changing normative landscape. 

Journal of Gender-Based Violence, 2(2), 277-291. 

 

Dolev-Cohen, Michal, & Ricon, Tsameret. 2021. Talking About Sexting: Association 

Between Parental Factors and Quality of Communication About Sexting with 

Adolescent Children in Jewish and Arab Society in Israel. Journal of Sex & 

Marital Therapy, pp. 1-15. 

 

Efrati, Yaniv, Kraus, Shane & Kaplan, Gal. 2022. "Common Features in Compulsive 

Sexual Behavior, Substance Use Disorders, Personality, Temperament and 

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3570
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3570
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/KtinimPogiemMinit.pdf
https://doczz.net/doc/6877910/%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D--%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D--%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%91%D7%A8...
https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review
https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review
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Gabriel, Fleur. 2014. "Sexting, Selfies and Self-Harm: Young People, Social Media and 

the Performance of Self-Development". Media International Australia, 151(1), 

104–112. https://doi.org/10.1177/1329878X1415100114 

 

Garzon-orjuela, Nathaly, et al. 2020. "Effectiveness of sex education interventions in 

adolescents: An overview". Comprehensive child and adolescent nursing, 44(1): 

15-48. 

 

Irwin, Charles E., and Shafer, Mary-Ann. 2021.  Adolescent sexuality: Negative 

outcomes of a normative behavior. Adolescents at Risk, 35-79. 

 

Kaeser Fred. 2011. What Your Child Needs to Know About Sex (and when): a Straight-

Talking Guide for Parents. New-York: Celestial Arts (pp.7-40).   

 

Price, Joseph, Patterson, Rich, Regnerus, Mark & Walley, Jacob. 2016. "How Much 

More XXX is Generation X Consuming? Evidence of Changing Attitudes and 
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https://www.researchgate.net/publication/357368969_Common_Features_in_Compulsive_Sexual_Behavior_Substance_Use_Disorders_Personality_Temperament_and_Attachment-A_Narrative_Review

