
 

 

 ?מהי הסכמה חופשית וכיצד מבררים אותה

 

מעבר להיותה מושג הקשור לחוק ולמיניות, הסכמה חופשית היא   -הסכמה חופשית'  מסר:  

 .גם דרך חיים. הסכמה חופשית של שני הצדדים היא בסיס הכרחי במפגש מיני בטוח ומדוייק

 

בשיחת וידאו שכבתית באחת מאפליקציות הפעילות תעבור  :להעברת הפעילות הערה

. בשיחת וידאו ניתן לקיים שיחה עם כלל החניכים, לשתף את חות )זום, הנגאווט וכו'(השי

 המסך של המדריכ.ה ולעשות הסברים כאשר החניכים.ות במצב של 'השתק'.

 

 התבוננות ראשונה:מתודה 

 האם אני מודע/ת לגבולות שלי? 

 לאחר כל סיטואציה עליהםיום שלה. -בכל פעם נקריא לחניכים.טת סיטואציה מחיי היום

 לסמן את הדעה שהם הכי מזדהים איתה ביחס לתגובתם: 

 בוז -'ברור שלא'

 סימון של 'לא יודע' )כמו האימוג'י( -'לא נורא' 

 סימון של ככה ככה  -בקטנה!''

 לייק -'סבבה'

 ידיים למעלה בסימון של כפיים בשפת הסימנים  -'ברור שכן'

 : דיון

 איך היה התרגיל? איך הרגיש לקבוע עמדה?  •

 איפה מצאתם את עצמכם יותר בקצוות או באמירות של האמצע?  •

 לפי מה הגעתם להחלטה בנוגע לעמדה שלכם? •

 איך אתם מסבירים את השוני בין הגבולות אחד של השני?  •

מה משפיע על גבולות של אדם? האם הגבולות שלכם משתנים לפי מקום אואנשים  •

 ם? שסביבכ

איך אפשר לדעת מה הגבולות של האחר? האם הקבוצה שלנו מכבדת אתהגבולות  •

 השונים של חברי הקבוצה בה?

 

   | ללא :ציוד |סיטואציות נספחים: | ד' 20  זמן:

 



 

 

   שיתוף :שניהמתודה 

מבקשים מכל אחד מהחניכים לחשוב על סיטואציה בה הוא הרגיש שהוא מתנהג בצורה 

לא חופשית. פעולה שביצע מבלי באמת לרצות לעשות אותה באופן מלא, והסכים מחוסר 

 ברירה, או כי לא היה לו נעים. 

 מבקשים לשתף ומנחים בשאלות:

  ?מה הייתה הסיטואציה •

 ?השפיע על ההתנהגות שלךלמה ביצעת את הפעולה? מה  •

 ?'האם הרגשת שיש לך 'מרחב' בחירה או 'חופש פעולה •

 ?מה משפיע על היכולת שלנו לקבל החלטות נכונות/שגויות •

במידה והסיטואציות לא לוקחות את הדיון למקום שאליו אנו מכוונים  :.ההערות למדריך

לכוהול, לחץ ניתן להעלות דילמות הנגרמות בעקבות לחץ ומעמד חברתי, השפעת א 

משפחתי, רצון להרשים ולהשתייך, מיניות לא מדויקת )להשתמש בסיטואציות ממתודה 

(. העלאת המושגים: 'כוח סמוי' ו'כוח גלוי'. ישנים כוחות שפועלים עלינו ללא שליטתנו. 1

הכוחות הגלויים הינם קלים להבחנה, הורים, מורים, חוקים )שוטרים(, מדריכים ומרכזים  

ות וכו'. הכוחות הסמויים הינם מה שאנחנו פעמים רבות מתקשים לזהות, אך בשבט, הגדר

פועלים לפיו: לחץ חברתי, נורמות התנהגות, אופייה של החברה בה אני נמצא, מניעים 

 פנימיים, מה שאני חושב/ת שמצופה ממני כגבר/ אישה וכו'.

 

   ללא | ציוד: | ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

  השראה לישית:שמתודה 

   ?Laci Green - WANNA HAVE SEXמציגים לחניכים את הסרטון של )

הסרטון מציג ומגדיר בצורה נעימה וקלילה את המושג 'הסכמה חופשית' ביחסי מין. 

ככל הניתן רצוי שהוא יהיה חף מכוח סמוי  בטוח, ושיוויוני, בשביל ליצור מפגש שהוא נעים

 ומבוסס על הסכמה חופשית של שני הצדדים.

https://www.youtube.com/watch?v=MlihOom1l7w 

עם ההגדרה ועקרונות למושג  נספח .ותלחניכים נראה –לאחר שצופים יחד בסרטון 

 'הסכמה חופשית'.

 נקודות לדיון: 

 האם נתקלתם במושג 'הסכמה חופשית?  •

https://www.youtube.com/watch?v=MlihOom1l7w
https://ta12021203.files.wordpress.com/2014/11/haskamabrochure.pdf


 

 

  ?הסכמה' למושג ההגדרה ן/מבחינתכם מה •

 ?כמה חופשיתשמה יכול לפגוע בהס •

 ?איך לדעתכם/ן ניתן לברר הסכמה חופשית •

 

סרטון )קישור בגוך הפעולה(, מסמך עקרונות להסכמה חופשית )בגוף  נספחים: דק' | 20  זמן:

 |  ללא ציוד: |הפעולה(

  



 

 

 1נספח למתודה  -סיטואציות

 

אני יודעת שחברות לשכבה שלי הולכת להבריז מהטיול השכבתי כדי לעשות יומיים בים. 

 אבל ניראה לי שאשאר בבית.   –אני דווקא רוצה לצאת לטיול 

י יודעת שאני לא מרגישה טוב )אולי על תרופות( וכל החברים שלי שותים במסיבה. אני אנ

 בכל זאת שותה!

מישהו.י שאני דלוקה עליו.יה רוצה שאני אעזור לו בעבודה באנגלית ואין לי ממש כוח... 

 אבל אני עושה זה בכל מקרה. 

הנהג התורן שתה קצת בבר, למרות שהחלטנו לפני שהוא לא שותה היום. ניראה לי שאני 

 אקח מונית. 

זה ברור שכשיש לי חבר אני חייבת להתנשק איתו בשבוע הראשון, למרות שאני לא ממש 

 מרגישה מוכנה לזה. 


