
 

 התחלה או הטרדה

 מטרות הפעולה:

 נבין כי להתחיל עם אנשים/ לפלרטט יכול להיות דבר נעים ומותאם, אם עושים את זה נכון.1.

 נכיר את החוק למניעת הטרדה מינית, ונבין את ההבדל החוקי בין "התחלה" ל"הטרדה".2.

 נכיר ונשתף אמצעים ליצירת יחסים הדדיים.3.

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים וציוד:

 פתקים צבעוניים- לפחות שלושה צבעים לכל חניך

 עטים כמספר החניכים

 

  מהלך הפעולה:

לא.נשים, קשים להיות שיכולים בתכנים נעסוק היום שבפעולה בלהסביר נפתח            למדריכה:

ואנחנו מהנושא, שונות חוויות יש לכולנו בדיונים. רגישים ונהיה לב שנשים צריך              ולכן

המשתתפים את ונכבד כבטוח, המרחב המשגת על נחזור אך להסכים לא גם              יכולים

זה בחוץ ולהתאוורר שלב באיזה לצאת צורך מרגיש.ה מישהי.וא אם בנוסף,             בשיחה.

  בסדר, ושירגישו בנוח גם לחזור אם זה אפשרי.

 

 סיטואציות (15 דק')1.

סיטואציות לחניכות נקריא תלוי. או התחלה הטרדה, חניכה- לכל כרטיסיות 3             נחלק

האם לסיטואציה. שמתאימה חושבת שהיא הכרטיסיה את להרים חניכה מכל            ונבקש

נבקש ההצבעה, בסוף גורמים. בעוד תלוי שזה או התחלה, מינית, הטרדה זאת              מבחינתו.ה

דוגמאות לשתי מעבר להתעכב לא הכרטיסיה. את בחרו הם למה לשתף             מהחניכות

  לסיטואציה.

 סיטואציות:

 שריקה ברחוב●

 15 דקות סיטואציות

 10 דקות החוק למניעת הטרדות מיניות

 15 דקות מה זה פלירטוט?

 20 דקות אומנות הפיתוי

 20 דקות שיתוף אישי

 10 דקות סיכום



 

שאינו.ה● מיני אופי בעל משהו לעשות נדרש.ת מישהו.י שבו חובה או אמת              משחק

 מעוניינ.ת בו

 מישהו.י מזמינ.ה למישהו.י משהו לאכול/לשתות במפתיע על חשבונו.ה●

 עובד.ת המציע לעובד.ת אחר.ת הצעות בעלות אופי מיני●

 שני א.נשים באוטובוס, ואחד.ת מצמיד.ה את הרגליים לרגל של האדם השני.ה.●

 מישהו.י שם.ה לי פתק בתיק בהפסקה בתיק/בקלמר●

חיבוק● לה נותנ.ת אחר.ת תלמיד.ה הספר, לבית מגיע.ה שהתלמיד.ה פעם            כל

 ממש ארוך.

 מישהו.י שולח.ת לי הצעת חברות באינסטגרם/ טיקטוק ואומר שאני ממש חמוד.ה●

 הודעות ווטסאפ חוזרות של תלמיד.ה בכיתה בעלות אופי רומנטי לתלמידים.ות.●

 במסיבה אדם שנצמד בזמן הריקודים●

 מישהו.י ביקש.ה את המספר טלפון שלי בקניון●

 

 החוק למניעת הטרדות מיניות (10 דק')2.
  צופים בסרטון על החוק למניעת הטרדות מיניות.

ל-"רצון". מ"הסכמה" השתנה מיניות להטרדות בנוגע השיח האחרונות בשנים           שואלים-

שני של אמיתי רצון צריך מספיק, לא כבר זה (להסכים הזה? המעבר למה לדיון-                פותחים

  הצדדים במעשה. להסכים אפשר גם אם לא רוצים באמת, בגלל פחדים/איומים וכו.)

 ההגדרה לפלירט מתוך ויקיפדיה (נספח א', 15 דקות)3.

 מקריאות לחניכות את ההגדרה,

 שואלות:

 האם יש דברים שלא הסכמתן איתן?●

 אז זה קל לפלרטט או שזה קשה?●

אדם● בעיני שייתפש שמשהו להיות יכול סובייקטיבית? שהיא או אחת היא             ההגדרה

 אחד כפלירטוט יתפש כמטריד עבור אדם אחר? איך מבררות זאת?

 

  צופים בסרטון על אומנות הפיתוי (20 דקות)-4.

  כדאי לצפות בהכל, אך אם הזמן מועט ניתן לצפות ב-4:20-7:20.

 שואלים- מה דעתכן על תופעה זאת? ממה היא נובעת? מה הייתן אומרות למשתתפים?

 

 שיתוף אישי (20 דק')5.

  נחלק לכל חניכ.ה שלושה פתקים בצבעים שונים.

רומנטי מוצלח/ נעים/ להם שהיה מקרה על לכתוב צריכ.ה החניכ.ה הראשון הפתק              על

  שהתחילו איתם.ן.

כשהתחילו שקרתה פאדיחה איזה או מצחיק, מביך/ מקרה לכתוב השני הפתק             על

  איתם.ן או כשהם.ן התחילו עם אדם אחר.

https://www.youtube.com/watch?v=s9oBDNjZlo0
https://www.youtube.com/watch?v=Tg3VlBdJbZc&feature=youtu.be&ab_channel=AnatVovnoboy


 

  על הפתק השלישי שיכתבו רעיון שהם חושבים שהוא מוצלח לאיך להתחיל עם מישהו.י.

 משתפים בסבב, רק מי שרוצה. אפשר לבחור לשתף רק חלק מהפתקים.

 

 סיכום הפעולה (10 דקות):6.

עומדות שאנחנו הסיטואציה האם לבחון לנו שיעזרו אצבע כללי כקבוצה ביחד             ננסח

 להכנס אליה או נמצאות בה היא הדדית. נתחיל משלושה כללים שאנחנו מציעים-

ההחלטות על משקל להיות יכול לסביבה סיטואציות בהרבה שלי- הרצון את             -לזהות

לפעמים אך ועוד, לחץ פחד, חברתי, בלחץ עלינו להשפיע יכולה החברה שלנו.              והפעולות

ושמחים רוצים ואנחנו לנו נוח האם עצמינו את ולשאול לחזור שוכחים גם              אנחנו

 מהסיטואציה. מאיזה חלקים כן? מאיזה לא?

לשותפ.ה, אותם לתווך חשוב שלנו, הרצונות מה שהבנו אחרי וכנה- פתוחה תקשורת -             

  ובאותה מידה לוודא גם איתו.ה שהו.י מרוצה מהסיטואציה ומרגיש.ה בנוח.

הדברים אותנו, שמשמחים הדברים משתנים, שלנו הרצונות אדם, כבני טוב- זה שינוי -             

שתרצו אומר זה אין משהו, שלכם.ן הרצון על הבנתם.ן אם שגם לזכור חשוב לנו.                שקשים

לוודא תמיד חשוב שלנו- לשותפ.ה גם נוגע זה אחרת. בסביבה או מחר, גם דבר אותו                 את

 שהצד השני עדיין מעוניין ונוח לו בסיטואציה.

רוצים שהם בהם נעזרים או מכירים שהם אצבע כללי עוד יש אם החניכים את                שואלים

 לשתף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח א'

 מתוך ויקיפדיה:

רומנטי עניין המסמן עִדין חיזור של סוג הוא ְפִליְרטּוט ) הוא בעברית הפעולה שם ;Flirt (מאנגלית:                 ְפִליְרט
לכלול יכולים מילוליים אמצעים גוף. שפת ובאמצעות מילוליים באמצעים נעשה פלירט אחר. באדם מיני                או

קשר בשיער, תנועות לכלול יכולה הגוף שפת התגרות. ודברי התעניינות שאלות ברגש, הנאמרים               משפטים

 עין, נגיעות קצרות והתקרבות פיזית.

טֹוק). (ְסמֹול חולין לשיחת בניגוד ורומנטיים, מיניים רמזים בה שיש והתנהגות דיבור צורת כולל                פלירט

משפט לכל יש שבהם מילים ומשחקי אירוניות או משעשעות אמירות ידי על מועברים הרמזים כלל                 בדרך

 גלוי גם משמעות אחרת, נסתרת.

תנוחות גוף, שפת דיבור, צורת של משילוב מורכב המערבית בחברה פלירט הגוף, בשפת מחקרים פי                 על

 וסימנים פיזיולוגיים נוספים המאותתים על עניין באדם אחר. חוקרים זיהו את הסימנים הבאים:

 קשר עין, מצמוץ בעפעפיים, נעיצת מבטים, קריצה וסימנים דומים בעיניים●

 נגיעה בשיער (הכוונה לשיער של עצמי, לא של האדם עימו מפלרטטים)●

 צחקוקים, או צחוק משוחרר כתגובה לדברי אדם אחר●

 נגיעה מקרית, למשל נגיעה עדינה של אישה בזרועו של גבר במהלך השיחה●

 חיוך מרומז●

 שליחת פתקים, שירים, או מתנות קטנות●

 חנופה, חלוקת מחמאות (בנוגע ליופי או למשיכה מינית)●

 פוטסי (באנגלית: Footsie) – סוג של פלירטוט שבו אדם משתמש ברגליו כדי לשחק עם רגל●

 רעהו. דבר זה בדרך כלל מתרחש מתחת לשולחן.

 טיזינג (Teasing; התגרות)●

 התלוצצויות●

 "בימוי" מפגשים מקריים●

 חיקוי התנהגויות (כגון שתיית משקה זהה לזה של האדם האחר, או שינוי תנוחת ישיבה●

 בדומה לאדם האחר)

 ביישנות וצניעות, הבאים לידי ביטוי בהתנהגות קצת מתחנחנת או ערמומית●

 נשיקות באוויר●

 שירת שירי אהבה בנוכחות האדם השני●

 שמירה על מרחק אינטימי בעת שיחה אקראית●

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_(%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94&action=edit&redlink=1

