
 

 הרחבה והעשרה למדריכה | מידע על הגוף ומיתוסים על מיניות

אין בגוף איבר שהוא זהה לחלוטין לאיבר אחר. לדוגמא . גודל החזה אצל בנות לא סימטרי: 1
שנים  3-5אצל חלק מהנערות ולוקח משהו כמו  9השדיים מתחילים לצמוח מגיל  -נדבר על שדיים

לסיום הגדילה. בד"כ הצמיחה תתחיל כשנתיים לפני הופעת הוסת הראשונה. יש מגוון גדלים, 
והכל נורמאלי. גודל החזה עשוי להשתנות  החזה אינו סימטרי ולפטמות צבעים וגדלים שונים

במהלך החיים כתוצאה מהשמנה/ הרזייה ושינויים הורמונאליים. היום יש ניסיון להגיד מה הגודל 
 –. אפשר לשאול ושהכול נורמאליהיפה או האידיאלי אך לנו חשוב להגיד שזה עניין של אופנה 

 ר הגוף שלנו.ככה גם כל שא תסתכלו סביבכן, מי נראית בדיוק כמוכן?
 
תפקיד השיער הוא הגנה מפני חיידקים, לכלוך . שיער ערווה הוא חשוב ויש לו תפקיד: 2

השיער הוא חלק  -איבר המין הוא מקום רגיש עם הרבה רטיבות ולכן חשוב לשמור עליו -וזיהומים
 מרכזי בשמירה הזאת. 
ת )אפשר להגיד במילה על לדבר על כך שזה חברתי. לדוגמא בידיים ובפו למה הוא מפריע לנו?

אם עולה  פעם הייתה אופנה הפוכה מהיום!(. -זה שזה נובע מתרבות פורנוגרפית, זה לא "טבעי"
אפשר לומר שזה הגוף שלהן והן צריכות להחליט  -השאלה כלפי היחס של גברים לנשים עם שיער

 ההתמודדות עם הפרטנר היא חשובה. -מה קורה איתו ולפעול לטובת עצמן
 
 סרטון המחזור החודשימקרינות –מה ההבדל בין וסת למחזור? . 3

המחזור הוא התהליך שקורה באיברי הרבייה שלנו לאורך כל החודש מהרגע שהגענו לגיל הפריון 
שלנו.  הוסת, הביוץ )ביוץ הוא שחרור של ביצית בשלה מהשחלה דרך החצוצרה לכיוון הרחם –

אנחנו נולדות עם כמות של כמה מאות ביציות ובגיל ההתבגרות הן מבשילות. בכל חודש 
משתחררת אחת או מצד ימין או מצד שמאל ויש בנות שמרגישות כאב דומה לכאב בזמן הוסת 

בבטן התחתונה או חוות תסמינים דומים כמו כאב ראש או שינויים בתיאבון. מפגש של זרע וביצית 
ר הריון( והכל. הוסת היא רק החלק של הדימום. אנחנו בעצם במחזור כל הזמן והביטוי יכול ליצו

 האם תמיד בנות עצבניות? למה זה יכול להביך?  ☺"קיבלתי מחזור" הוא לא נכון 
לאורך המחזור החודשי הגוף מייצר נוזלים  מה הן ההפרשות שיש לנו בזמן שהוא לא הוסת?

להגן על הנרתיק כי זה שריר פנימי שיש לו פתח החוצה ולכן הוא  שונים. רוב הזמן מטרת הנוזלים
רגיש. בימים הפוריים הגוף מייצר נוזלי פריון שהמטרה שלהם לעזור לזרע להיכנס ולהפרות את 
הביצית ולכן לאורך החודש ההפרשות משתנות. חשוב להגיד שאין צורך בריאותי ללכת עם מגן 

להיפך, ההפרשות מצטברות במגן וצוברות ריח. אין שום בעיה  תחתון אלא שזה עניין אופנתי יותר.
 שההפרשות יספגו בתחתונים )לשם כך נועדו התחתונים( וזה יורד בכביסה.

 
 -לפיפי, פתח הנרתיק -חורים. פתח השופכה 2 להראות ציור של פות(). כמה חורים יש בפות? 4

 שפתיים חיצוניות.  שפתיים פנימיות,-ליחסי מין, ליציאת הוסת וללידה. בנוסף
 
האמרה מתייחסת לגודל הפין ולקשר שלו להנאה של האישה. זה לא מה . הגודל כן קובע: 5

 הגוף שלנו שונה בין ורוב ההנאה שלנו מגיעה מהדגדגן.  -שקובע את ההנאה בגלל כמה סיבות
 האיבר היחיד בגופנו שמטרתו  היחידה היא להסב לנו הנאה ועונג! – הדגדגן שלנו

הדגדגן הוא  -מראות ציור מהמצגת ומסבירות -ור אנו רואות ממש רק חלק קטן מהדגדגןבצי
נראה ממש כמו ואינו נקודה מבודדת, הוא מתמשך לאורך השפתיים הפנימיות ואיבר פנימי 

"חייזר" קטן, עם ראש )שאנו יכולות לגעת בו, כי הוא בחוץ( ועם שלוחות של "ידיים" ו"רגליים" 
 תוך גופנו. שנמצאות פנימה ב

)פי שניים יותר מבפין(, וזה רק בחלק החיצוני שלו!  קצות עצבים 8000הדגדגן הוא רקמה בעלת 
הדגדגן מתנפח, נעשה רגיש  עוררות מינית בעת )מה זה אומר עליו בעצם?? מקום מאד רגיש( .

יכול לחוות כל הגוף שלנו  -אגב .למגע, ומעביר ריגוש והנאה מינית העשויים להוביל לאורגזמה
 גם שם יש עצבים!(.-הנאה מינית ולא רק איברי המין )למשל צוואר, פטמות ואוזניים

 מהנשים לא יגיעו לסיפוק מחדירה.  80%להגיד ש
 ותדיאלוג עם הפרואות את הסרטון 

 
אוננות היא פעולה טבעית בגיל ההתבגרות, ובכלל בחיים. גם נערים מאוננים וגם . מהי אוננות? 6

  .נערות מאוננות. מדובר במגע באיבר המין למטרת גירוי וסיפוק מיני

https://youtu.be/ryZNVHdMH-g
https://drive.google.com/file/d/1hH8r9Yb78a9cwuP4q7S-89-7yhSzgXya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hH8r9Yb78a9cwuP4q7S-89-7yhSzgXya/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hH8r9Yb78a9cwuP4q7S-89-7yhSzgXya/view?usp=sharing


 

שלנו. איבר  לעיתים אנו מכנים את זה "לעשות ביד" אבל אוננות לא תמיד כוללת מגע של היד/יים
המין יכול לבוא במגע וחיכוך גם עם בד נעים, חפץ נעים, זרם מים או כל דבר שיכול לגרום לחיכוך 

 נעים בנקודות העונג באיבר המין שלנו.
 כן, כן גם בנות מאוננות.האם בנות מאוננות? איך? 

יש על ידי הכנסה נערות שונות מאוננות בדרכים שונים. יש שמאוננות על ידי גירוי ומגע בדגדגן ו
של אצבע לתוך הנרתיק. יש כאלה שעושות גם וגם. בסוף האוננות מגיעות לאורגזמה )גמירה(. 

 .אוננות איננה מסוכנת ואינה פוגעת בבריאות שלך, בפוריות העתידית שלך או בחוזק שלך
 בכל זאת פעילות אינטימית ואישית שצריך לעשות בפרטיות. 

אוננות מלמדת אותנו מה נעים לנו ואיזה מגע עושה לנו תחושה מה היתרונות באוננות? 
טובה בגוף. כמו כן, אוננות מאפשרת לנו לפתח פנטזיות מיניות על דברים שמגרים אותנו 
ומלהיבים אותנו מבחינה מינית. לאחר אוננות מופרשים הורמונים כגון מלטונין, הורמון 

כן אוננות יכולה לעזור לנו להירדם, השינה ואנדורפינים, הורמוני ההרגשה הטובה. ל
 להיות במצב רוח טוב ולהפחית מתחים וחרדות.

 אם למישהי/ו יש חבר/ה, האם היא עדיין יכולה לאונן?
אוננות היא עינוג עצמי, היא לא קשורה לאף אחד/ת אחר/ת. אוננות היא חלק מההיכרות עם 

 להפך!  –זה לא מזיק לאף אחד/ת  -הגוף, עם מה נעים ומה לא. אין שום דבר רע בעינוג עצמי
 זה אך ורק נעים. 

כמות הפעמים ביום שאפשר לאונן היא עניין אישי. כל כמה פעמים ביום אפשר לאונן? 
אחת מאוננת כמה שבא לה ולפי הצורך שלה. כל עוד את לא נפצעת באוננות, או מוותרת 

 נן כמה שאת רוצה. על חיי היומיום שלך בשביל להישאר בבית ולאונן, אין בעיה לאו
 ממיזם "השיחה" הסרטון על אוננותלסיכום לראות את 

 
שיאה של תגובת הגוף להנאה ולעונג פיזי. סדרה . מהי אורגזמה ואיך יודעות שחוות אותה? 7

ילות המינית, שגורמות רצוניות של שרירים שונים בגוף, ברגע השיא של הפע-של התכווצויות לא
 6עד  4-שניות, וכוללת כ 0.4עד  0.2 -לתחושת הנאה עזה. כל התכווצות נמשכת בממוצע כ

 שניות.  3עד  2-התכווצויות. משך האורגזמה כ

 .כלל בפליטת הזרע-האורגזמה מורגשת בקצוות העצבים בפין ובאשכים, ומלווה בדרך בנים:
שבד"כ באים יחד. עדיין יכולה להיות שפיכה ללא אורגזמה אורגזמה ושפיכה הם שני דברים שונים 

 .)קרי לילה אצל בנים( או אורגזמה ללא שפיכה )יותר נדיר(
 כשבנים משתמשים במילה "לגמור" הם מחברים את שתי הפעולות )אורגזמה ושפיכה( יחד.

הכרח ביטוי העונג נוצר מקצוות עצבים בדגדגן. לפעמים יכולה להתגבר הרטיבות אך אין ב בנות:
 פיזי לאורגזמה מלבד לתחושה של שיא של עונג.

 
קרום במצגת( )מראות ציור . בפעם הראשונה לבנות קרום הבתולין נקרע, זה כואב ויורד דם: 8

יש בנות שלא נולדות עם רקמה זו כלל,  -הבתולין זו רקמה גמישה שנראית שונה אצל כל אחת
ן עם רקמה ללא חורים. קרום הבתולין יכול להתרחב ישנן שנולדות עם רקמה שיש בה חורים וישנ

ממאמץ, רכיבה על אופניים, יחסי מין עם כניסה לנרתיק... אם קרום הבתולין אטום  -מהרבה סיבות
הדבר מתגלה כשמישהי אמורה לקבל וסת והדם לא יוצא, אפשר ללכת לגניקולוג ולעשות הליך 

ת ביחסי מין לא לכולן נקרע הקרום, כואב שבפעמים הראשונו חשוב להביןפשוט לתקן את זה. 
 ויורד דם. זה תלוי במבנה הגוף, בתחושת הנוחות והביטחון וברטיבות.

בלוטות הברטולין הן זוג בלוטות קטנות  נוזל שמפיקות בלוטות הברטולין. . מה זה ברטולין?9
ר מסנטימטר. הממוקמות בצידי השפתיים בפתח הנרתיק. הן אינן בולטות וגודלן אינו גדול יות

השומר  חלבון שקוף צמיגי ועתיר-בלוטות אלה מפרישות נוזל אפור והזדווגות עוררות מינית בזמן
על לחות פתח הנרתיק ומשמש כחומר סיכה )שמאפשר את הכניסה של פין/אצבע לפתח 

הנרתיק( כניסה לפות כשאינו לח עשויה להיות פוצעת ולא נעימה, על כן חשוב להיות קשובות 
 .של מגע מיני. אותו נוזל זורם מהבלוטה דרך צינוריות לפתח הנרתיק עבור מהלך שלנו(לגוף 

 כך הפכה המילה "רטובה" למושג שמבטא עוררות מינית של נשים.

"רטיבות" זו יכולה להעיד על עוררות מינית )לא על רמת ההנאה והעינוג, אלא על מידת הגירוי(, 
יכולה גם  -יכול להיות מופרש גם ללא עוררות מינית. )וגם להפך  אך חשוב לדעת שברטולין

https://youtu.be/kqOd5lAbnYw


 

להתרחש עוררות מינית ללא הפרשת ברטולין, ובמקרה כזה ניתן להיעזר בתכשיר נוזל סיכה 
 "יובש" בפתח הנרתיק עשוי לקרות ואין להתייחס לזה כ"בעיה"( –שאפשר לרכוש בבית מרקחת 

אין קשר בין תגובות פיזיולוגיות  כמה למגע מיני!מכאן ש"רטיבות" בפתח הנרתיק היא לא הס
 של הגוף להסכמה חופשית.

קונדום  .במצגתמראות את העזר של אמצעי המניעה השונים  . עם קונדום נהנים/ות פחות:10
נותן ביטחון ולכן גם יכול להוריד לחץ ולאפשר הנאה ללא החשש להכנס להריון או להידבק 

י מניעה היחיד המגן גם מפני הריון וגם מפני מחלות מין.  יש סוגים במחלת מין. קונדום הוא האמצע
 נוספים ומגוונים של אמצעי מניעה אבל זה היחיד שהוא גם וגם.

קונדום הוא אביזר מגומי המולבש על איבר מינו של הגבר כדי למנוע מעבר זרע לנרתיק  -קונדום
האישה, ובכך למנוע הריון. הקונדום מסייע גם למנוע העברה של מחלות מין, למעט מחלות 

  .הנמצאות בעור איברי המין ולא רק על הפין

 12יכולה להישאר בנרתיק עד חד פעמית, מכילה נוזל עדין המשלב שלושה קוטלי זרע, ו -ספוגית
 .שעות

שם משותף לסדרת התקנים שונים למניעת היריון המוחדרים לרחם. ישנם  -התקן תוך רחמי
התקנים המכילים הורמונים המשתחררים לרחם, אחרים מכילים נחושת כחומר פעיל במניעת 

צוואר הרחם אל  היריון, ואחרים מיוצרים מפלסטיק גמיש. את ההתקן התוך רחמי מחדיר רופא דרך
התקן שמפריש פרוגסטרון, המונע הריון על ידי כמה  -חלל הרחם. התקן תוך רחמי הורמונלי 

מנגנונים, כשהעיקרי בהם הוא הפיכת ריר צוואר הרחם לכזה שמונע כניסת זרעונים מהנרתיק 
הפריה  לחלל הרחם. התקנים תוך רחמיים שאינם הורמונליים, מכילים נחושת. יוני הנחושת מונעים

בעיקר על ידי פגיעה ביכולת ההפריה של הזרעונים ומניעת יכולת השתרשות של ביצית מופרית. 
התקן תוך רחמי הורמונלי בנוי מפלסטיק ויש לו מיכל קטן שמפריש את הורמון הפרוגסטרון בכמות 

 שנים )תלוי בסוג(. התקנים לא הורמונליים בנויים 5או  3קטנטנה ומדודה בכל יום, למשך 
 .T שנים וצורתם לרוב היא האות 5מפלסטיק ונחושת, מיועדים לפרק זמן של 

מדבקה דקה ומרובעת, המודבקת לעור ומשחררת מינונים נמוכים של ההורמונים  -מדבקה
 למניעת ביוץ.  אסטרוגן ופרוגסטרון לתוך מערכת הדם

 .מיליגרם 20-הנמוך מגלולות למניעת הריון הן גלולות בעלות מינון הורמון אסטרוגן  -גלולות
לוקחות אותן כל יום בחודש, כשיש מספר גלולות ללא הורמונים בהם תופיע הוסת. אפשר לומר 

 שבעצם מה שהגלולות עושות זה למנוע את הביוץ ולכן הוסת היא לא נשירת ריפוד הרחם. 

י לפנ .היא כיפת גומי המוקפת בקפיץ מוסתר, ומשתמשות בה בשילוב קוטל זרע -דיאפרגמה
השימוש יש להתאים את גודל הדיאפרגמה באמצעות בדיקה אצל רופא/ת נשים, ולאחר מכן 

את הדיאפרגמה אפשר להחדיר לנרתיק עד לשעתיים לפני קיום  .לרכוש אותה באמצעות מרשם
  .יחסי המין לכל היותר, וככל שהיא מוחדרת סמוך לקיום יחסי המין, כך גדלה יעילותה

ה למנוע הריון לא רצוי בעקבות קיום יחסי מין לא מוגנים, יחסי מין ללא נועד -גלולת היום שאחרי
אינן מומלצות לשימוש  .הסכמה, או אונס. הגלולה נמכרת בבתי המרקחת ללא צורך במרשם רופא

 קבוע או ממושך, אך רצוי להשתמש במידת הצורך.

ס"מ. בשני הקצוות  17 ס"מ ובאורך 8הקונדום הנשי נראה כמו שרוול ארוך, בקוטר  -קונדום נשי
טבעת אחת מוחדרת עד פתח צוואר הרחם וסוגרת אותו,  –של הקונדום הנשי יש טבעות דקות 

  .והשנייה מולבשת על השפתיים החיצוניות ומגינה עליהן מפני מחלות מין

מוט פלסטיק קטן, אורכו כאורך גפרור והוא מוחדר מתחת לעור של הזרוע  -עורי-שתל תת
שנים. השתל משחרר מינונים מדודים של  5א יכול להישאר לתקופה של עד העליונה שם הו

הורמון הפרוגסטרון, שמונע מהשחלות לשחרר ביציות מדי חודש ומונע מפגשים של ביצית וזרע 
 .שעשויים להוביל להריון

 , של התקשות, התארכות והתעבות הפין.לרגשתהליך פיזיולוגי, שקשור מאוד . מהי זקפה? 11
ם לפין ומשאיר אותו "עומד" עד לשחרור הזרעונים או לרפיון טבעי )חוסר חשק, רגשות דם זור



 

אחרים, מצב לא נוח...(. אצל נשים, בזמן עוררות מינית, הדגדגן גדל כדי להגביר את הסיכוי 
 לאורגזמה.

  



 

 המיתוסים למדריך: 

)רק בכף היד אין בכלל(  איפה בגוף אין שיערות?. שיער ערווה הוא חשוב ויש לו תפקיד: 1
להסביר על שיער הגוף, למה יש אותו? מה חשיבותו? תפקיד השיער הוא הגנה מפני חיידקים, 

השיער  -איבר המין הוא מקום רגיש עם הרבה רטיבות ולכן חשוב לשמור עליו -לכלוך וזיהומים
 הוא חלק מרכזי בשמירה הזאת. 

סיר חלק ממנו? או להראות שיש לנו הרבה? למה אנחנו רוצים לה האם הוא מפריע לנו? למה?
לדבר על כך שזה חברתי. לדוגמא בבטן, בערווה ובבית השחי )נובע מתרבות פורנוגרפית, זה לא 

אם עולה השאלה כלפי  "טבעי" שנרצה להיות חלקים או ששיער גוף יגיד כמה "גברים" אנחנו(.
שלהןם והן צריכותים להחליט  אפשר לומר שזה הגוף -היחס של גברים לנשים עם שיער/להפך

 ההתמודדות עם הפרטנר/ית היא חשובה. -מה קורה איתו ולפעול לטובת עצמןם
 
אין בגוף איבר שהוא זהה לחלוטין לאיבר אחר. יש ניסיון להגיד  . איזה איבר בגוף הוא סימטרי?2

 –אפשר לשאול . ושהכול נורמאלימה יפה או האידיאלי אבל לנו חשוב להגיד שזה עניין של אופנה 
 תסתכלו סביבכם, מי נראה בדיוק כמוכם? ככה גם כל שאר הגוף שלנו.

 
דם  , של התקשות, התארכות והתעבות הפין.לרגשתהליך פיזיולוגי, שקשור מאוד . מהי זקפה? 3

זורם לפין ומשאיר אותו "עומד" עד לשחרור הזרעונים או לרפיון טבעי )חוסר חשק, רגשות אחרים, 
 ..(. אצל נשים, בזמן עוררות מינית, הדגדגן גדל כדי להגביר את הסיכוי לאורגזמה.מצב לא נוח.

מזדהים עם הבנים בסרטון? למה זה קורה? אתם יכולים לעזור אחד  מהמתבגריםבסרטון צפייה 
לשני להתמודד עם הסיטואציות האלה? )אולי לבחור לא לצחוק על זה, או להסב את תשומת לב 

 כולם לזה, לעזור לזה להישאר פרטי(.
 

נכון להיום אין סיבה רשמית להסביר את התופעה הזאת. אבל ההסברים הכי מהי זקפת בוקר? 
השינה או לפעילות ההורמונים מובילים היום קושרים את זה או לפעילות הגוף והמוח שלנו במהלך 

שלנו. כשאנחנו ישנים, יש כמה וכמה שלבים של השינה, וכשאנחנו נכנסים לשינה עמוקה, רמות 
פעילות המוח יורדות )אין מי ש"יחליט" על התקשותו של הפין( וגם כלי הדם מתרחבים )גם באזור 

יש לנו בכמות מאוד גדולה הפין( ולכן נוצרת זקפה. הסבר אחר קושר את זה רמות הטסטוסטרון ש
 בשעות הבוקר

 
אוננות היא פעולה טבעית בגיל ההתבגרות, ובכלל בחיים. גם נערים מאוננים וגם . מהי אוננות? 4

  .נערות מאוננות. מדובר במגע באיבר המין למטרת גירוי וסיפוק מיני, עד הגעה לפורקן
אוננות לא תמיד כוללת מגע של  לעיתים אנו מכנים את זה "לעשות ביד" או "להביא ביד" אבל

היד/יים שלנו. איבר המין יכול לבוא במגע וחיכוך גם עם בד נעים, חפץ נעים, זרם מים או כל דבר 
 שיכול לגרום לחיכוך נעים בנקודות העונג באיבר המין שלנו.

 
יד או אוננות מתבצעת אצל בנים על ידי חיכוך וליפוף של איבר מין בתוך כף האיך בנים מאוננים? 

מחיכוך בחפץ נעים ורך שלא עלול לפצוע את האיבר )כרית, מזרן וכו'( נערים שונים מאוננים 
בדרכים שונות, לרובם האוננות היא בצורת לולאה של היד סביב הפין. בסוף האוננות מגיעים 

בה יוצא נוזל זרע )מה שנקרא בסלנג שפיך(. בתחילת האוננות לא  -לאורגזמה )גמירה( ושפיכה 
ייב לצאת זרע אם ייצור הזרע באשכים עוד לא החל. אוננות איננה מסוכנת ואינה פוגעת ח

 .בבריאות שלך, בפוריות העתידית שלך או בחוזק שלך
 כן, כן בנות מאוננות האם בנות מאוננות?

 נכון או לא נכון –יכול להפוך לעקר  –מי שמאונן הרבה 
להביא ילדים.  זה טבעי שבגיל הזה תאוננו הרבה,  אין לאוננות השלכות רפואיות או פגיעה ביכולת

זה חלק מתהליך החקר שלכם/ן מה נעים לכם/ן וכו'. בקיצור אין בזה כל פסול או בושה אך זאת 
  בכל זאת פעילות אינטימית ואישית שצריך לעשות בפרטיות.

אוננות מלמדת אותנו מה נעים לנו ואיזה מגע עושה לנו מה היתרונות באוננות? 
ושה טובה בגוף. כמו כן, אוננות מאפשרת לנו לפתח פנטזיות מיניות על דברים תח

https://drive.google.com/file/d/1uisvGOcC9bc4cEl0UH_W-Ke32Jeyjd1L/view?usp=sharing


 

שמגרים אותנו ומלהיבים אותנו מבחינה מינית. לאחר אוננות מופרשים הורמונים כגון 
מלטונין, הורמון השינה ואנדורפינים, הורמוני ההרגשה הטובה. לכן אוננות יכולה לעזור 

 ולהפחית מתחים וחרדות. לנו להירדם, להיות במצב רוח טוב
כמה פעמים ביום אפשר לאונן? כמות הפעמים ביום שאפשר לאונן היא עניין אישי. כל 

אחד מאונן כמה שבא לו ולפי הצורך שלו. כל עוד אתה לא נפצע באוננות, או מוותר על 
חיי היומיום שלך בשביל להישאר בבית ולאונן, אין בעיה לאונן כמה שאתה רוצה. מה 

אחר מספר פעמים ביום של אוננות, ייתכן ולא יצא לך זרע או שיצא לך קצת זרע, שכן, ל
 כי האשכים לא מספיקים לייצר זרע במהירות גדולה כל כך.

איך לאונן בלי להיפצע? חשוב שהאוננות שלך תהיה באמצעות חומר סיכוך מסוים. חומר 
לעור של הפין. הסיכה מאפשר לך לאונן בלי להיפצע ובלי שייגרם שפשוף מוגבר 

ההמלצה שלנו היא להשתמש בחומר סיכה שניתן לקנות בכל בית מרקחת. מדובר 
בחומר סיכה מיועד לאיברי המין ועל כן אינו מסוכן לעור של הפין. במידה ואתה מתבייש 

לקנות חומר סיכה, אתה יכול לאונן עם רוק או מים. סבון, שמפו ומרכך עשויים לשרוף או 
ר שעוטף את הפין, כמו כן, לא מומלץ לאונן עם שמן תינוקות, קרם לגרום לתגובה בעו

 גוף או וזלין.
אוננות היא דבר מהנה ומלמד על מה מענג אותנו ומה  אם למישהי/ו יש חבר/ה, אין צורך לאונן:

עינוג עצמי הוא בשבילך! אפשר לאונן בהרבה דרכים ומתי  -נעים לנו. אין לזה כל קשר לבן/בת זוג
, כמובן כשאתה לבד או עם מישהו/י שבחרו להיות איתך בסיטואציה כזאת ולא שאתה רוצה

בקבוצה.... האם בנים מדברים על זה? איך? )זה יכול להיות בסדר לדבר על דברים מסוימים, אבל 
 צריך לשים לב שזה נוח ונעים לכל מי שבסביבה כדי לא לפגוע במרחב הבטוח של אף אחד/ת(.

 ממיזם "השיחה" הסרטון על אוננותלסיכום לראות את 
 )אפשר גם לקשר לצפייה בפורנו ולהגיד שעדיף שיפתחו את הדמיון ולא יעזרו בפורנו כדי לאונן(. 

 
 . מהי אורגזמה? ומהי שפיכה? מה ההבדל ביניהם?5

 תמש במילה פורקן!לא חייבים להש –זה התרגום  -פורקן מיני  -ביוונית 
-שיאה של תגובת הגוף להנאה ולעונג הפיזי במהלך קיום יחסי מין, סדרה של התכווצויות לא

רצוניות של שרירים שונים בגוף, ברגע השיא של הפעילות המינית, שגורמות לתחושת הנאה עזה. 
משך התכווצויות.  6עד  4-שניות, וכוללת כ 0.4עד  0.2 -כל התכווצות נמשכת בממוצע כ

 שניות.  3עד  2-האורגזמה כ
 בנים:

 .כלל בפליטת הזרע-אצל הגבר האורגזמה מורגשת בקצוות העצבים בפין ובאשכים, ומלווה בדרך
אורגזמה ושפיכה הם שני דברים שונים שבד"כ באים יחד. עדיין יכולה להיות שפיכה ללא אורגזמה 

 .)קרי לילה אצל בנים( או אורגזמה ללא שפיכה )יותר נדיר(
 כשבנים משתמשים במילה "לגמור" הם מחברים את שתי הפעולות )אורגזמה ושפיכה( יחד.

 בנות:
העונג נוצר מקצוות עצבים בדגדגן. לפעמים יכולה להתגבר הרטיבות אך אין בהכרח ביטוי פיזי 

 לאורגזמה מלבד לתחושה של שיא של עונג.
 

פליטת  -נקרא "קרי לילה" רם להרגיש?מכירים את התופעה? איך זה גו – . מה זה "קרי לילה"?6
זרע )שפיכה( לא רצונית. זו תופעה נפוצה מאוד שרוב הגברים חווים במהלך חייהם. היא לאו 

דווקא קשורה לחלום שחלמתם אלא לגוף שלכם שמתפתח בגיל ההתבגרות. כשיש עומס של זרע 
שמאוננים או שמצטבר באשכים, המוח שולח פקודה לאשכים "להתרוקן" בלילה, בהמשך כ

הופכים לפעילים מינית, זה נפסק ועשוי לחזור כאשר יש שוב הצטברות של זרע בשק האשכים. יש 
 בנים שזה לא קורה להם, זה בסדר ונורמלי.

. האם האשכים זהים בגודלם, משקלם ובגובה המיקום שלהם בתוך כיס/שק האשכים? 7
אין  .כמו בעוד איברים רבים אחרים בגוף בדרך כלל קיים הבדל במיקום וגודל שני האשכים,)לא!( 

מהגברים האשך השמאלי ממוקם נמוך  63%-בגוף איבר שהוא זהה לחלוטין לאיבר אחר. אצל כ
 המצב הוא הפוך.  25%-יותר, ואצל כ

https://youtu.be/kqOd5lAbnYw


 

 
קורה שמשווים בין האיברים? למה לעשות את זה? בשכבה עושים את זה?  –. הגודל כן קובע? 8

כולם בתקופה הזאת של השינויים הפיזיולוגיים. לכל אחד יש גוף שונה, חשוב לייצר תחושה נוחה ל
לכן גם הפין של כל אחד נראה אחרת. אורך הפין משתנה מאחד ולאחד ולא אומר כלום על 

 –היכולת שלו לענג מישהי או מישהו )עונג תלוי בהקשבה, ברגישות ובתקשורת(. אפשר לשאול 
 ם? ככה גם כל שאר הגוף שלנו.תסתכלו סביבכם, מי נראה בדיוק כמוכ

 תקשורת ורגישות כן קובעים! –הגודל לא קובע 
 מתוך מידע אמין על מין )ולעצור בחלק שמדבר על החדירה( גודל איבר המין -לסרטון 

 
לאורך  -מענגים במיוחד במצגת. יש מספר מקומות ציור של פין. אילו נקודות עונג יש לגברים? 9

הפין ובקצה שלו )הכיפה(, האשכים, בין הפין לשק האשכים, בין האשכים לפי הטבעת )איזור מאוד 
 רגיש( ובפי הטבעת. כל הגוף שלנו הוא ארוגני, יכול לעורר מינית.

 
)ציור במצגת( קרום  . בפעם הראשונה לבנות קרום הבתולין נקרע, זה כואב ויורד דם:10

יש בנות שלא נולדות עם רקמה זו כלל,  -זו רקמה גמישה שנראית שונה אצל כל אחתהבתולין 
ישנן שנולדות עם רקמה שיש בה חורים וישנן עם רקמה ללא חורים. קרום הבתולין יכול להתרחב 

ממאמץ, רכיבה על אופניים, יחסי מין עם כניסה לנרתיק... אם קרום הבתולין אטום  -מהרבה סיבות
שמישהי אמורה לקבל וסת והדם לא יוצא, אפשר ללכת לגניקולוג ולעשות הליך הדבר מתגלה כ

שבפעמים הראשונות ביחסי מין לא לכולן נקרע הקרום, כואב  חשוב להביןפשוט לתקן את זה. 
 וברטיבות.ויורד דם. זה תלוי במבנה הגוף, בתחושת הנוחות והביטחון 

 . ל אמצעי המניעה השוניםמראים את העזר ש . עם קונדום נהנים/ות פחות:11

קונדום נותן ביטחון ולכן גם יכול להוריד לחץ ולאפשר הנאה ללא החשש להכנס להריון או 
להידבק במחלת מין. קונדום הוא האמצעי מניעה היחיד המגן גם מפני הריון וגם מפני מחלות מין.  

 . יש סוגים נוספים ומגוונים של אמצעי מניעה אבל זה היחיד שהוא גם וגם

קונדום הוא אביזר מגומי המולבש על איבר מינו של הגבר כדי למנוע מעבר זרע לנרתיק  -קונדום
האישה, ובכך למנוע הריון. הקונדום מסייע גם למנוע העברה של מחלות מין, למעט מחלות 

  .הנמצאות בעור איברי המין ולא רק על הפין

הינה זריקה המכילה את ההורמון פרוגסטרון  פרוברה-לא כל כך בשימוש היום בארץ, דפו -זריקה
 , ידוע שעושה הרבה תופעות לוואי.  ופועלת למניעת ביוץ

 12חד פעמית, מכילה נוזל עדין המשלב שלושה קוטלי זרע, ויכולה להישאר בנרתיק עד  -ספוגית
 .שעות

 התקן תוך רחמי הוא שם משותף לסדרת התקנים שונים למניעת היריון -התקן תוך רחמי
המוחדרים לרחם. ישנם התקנים המכילים הורמונים המשתחררים לרחם, אחרים מכילים נחושת 

כחומר פעיל במניעת היריון, ואחרים מיוצרים מפלסטיק גמיש. את ההתקן התוך רחמי מחדיר רופא 
התקן שמפריש פרוגסטרון, המונע  -דרך צוואר הרחם אל חלל הרחם. התקן תוך רחמי הורמונלי 

ידי כמה מנגנונים, כשהעיקרי בהם הוא הפיכת ריר צוואר הרחם לכזה שמונע כניסת הריון על 
זרעונים מהנרתיק לחלל הרחם. התקנים תוך רחמיים שאינם הורמונליים, מכילים נחושת. יוני 

הנחושת מונעים הפריה בעיקר על ידי פגיעה ביכולת ההפריה של הזרעונים ומניעת יכולת 
. התקן תוך רחמי הורמונלי בנוי מפלסטיק ויש לו מיכל קטן שמפריש השתרשות של ביצית מופרית

שנים )תלוי בסוג ההתקן(.  5או  3את הורמון הפרוגסטרון בכמות קטנטנה ומדודה בכל יום, למשך 
התקנים תוך רחמיים לא הורמונליים בנויים מפלסטיק ונחושת, מיועדים לפרק זמן של חמש שנים 

 .T תוצורתם לרוב היא כצורת האו

מוט פלסטיק קטן, אורכו כאורך גפרור והוא מוחדר מתחת לעור של הזרוע  -עורי-שתל תת
שנים. השתל משחרר מינונים מדודים של  5העליונה שם הוא יכול להישאר לתקופה של עד 

הורמון הפרוגסטרון, שמונע מהשחלות לשחרר ביציות מדי חודש ומונע מפגשים של ביצית וזרע 
 .להריוןשעשויים להוביל 

https://youtu.be/_p-PuQxt8Xg


 

ס"מ. בשני הקצוות  17ס"מ ובאורך  8הקונדום הנשי נראה כמו שרוול ארוך, בקוטר  -קונדום נשי
טבעת אחת מוחדרת עד פתח צוואר הרחם וסוגרת אותו,  –של הקונדום הנשי יש טבעות דקות 

  .והשנייה מולבשת על השפתיים החיצוניות ומגינה עליהן מפני מחלות מין

מרובעת, המודבקת לעור ומשחררת מינונים נמוכים של ההורמונים מדבקה דקה ו -מדבקה
 למניעת ביוץ.  אסטרוגן ופרוגסטרון לתוך מערכת הדם

 .מיליגרם 20-גלולות למניעת הריון הן גלולות בעלות מינון הורמון אסטרוגן הנמוך מ -גלולות
הוסת. אפשר לומר לוקחות אותן כל יום בחודש, כשיש מספר גלולות ללא הורמונים בהם תופיע 

 שבעצם מה שהגלולות עושות זה למנוע את הביוץ ולכן הוסת היא לא נשירת ריפוד הרחם. 

לפני  .היא כיפת גומי המוקפת בקפיץ מוסתר, ומשתמשות בה בשילוב קוטל זרע -דיאפרגמה
 השימוש יש להתאים את גודל הדיאפרגמה באמצעות בדיקה אצל רופא/ת נשים, ולאחר מכן 

את הדיאפרגמה אפשר להחדיר לנרתיק עד לשעתיים לפני קיום  .ותה באמצעות מרשםלרכוש א
  .יחסי המין לכל היותר, וככל שהיא מוחדרת סמוך לקיום יחסי המין, כך גדלה יעילותה

נועדה למנוע הריון לא רצוי בעקבות קיום יחסי מין לא מוגנים, יחסי מין ללא  -גלולת היום שאחרי
אינן מומלצות לשימוש  .לולה נמכרת בבתי המרקחת ללא צורך במרשם רופאהסכמה, או אונס. הג

גבוהות יחסית של הורמונים ולגרום לתופעות  קבוע או ממושך, שעלול לחשוף את האישה לרמות
 .לוואי כגון מחזור לא סדיר

 (?pre-cumקאם )-. מהו נוזל טרום השפיכה/טיפות אהבה/פרי12
 

הוא נוזל שקוף וצמיגי הנפלט מהשופכה בפין הגבר כאשר הוא במצב של  שפיכה⁻נוזל טרום
עוררות מינית. הנוזל מופרש על ידי בלוטות קאופר הנמצאות מתחת לערמונית, והרכבו דומה לזה 

שפיכה מופרש מבלוטות ⁻של נוזל זרע, אך יש בין השניים הבדלים כימיים משמעותיים. נוזל טרום
השופכה, ומטרתו לנקות אותה מחומציות השתן כהכנה למעבר הזרע מיוחדות הממוקמות בצידי 

שפיכה הנפלטת משתנה מגבר לגבר. בעוד יש כאלה ⁻ולשמש כחומר סיכה. כמות נוזל הטרום
 .שאינם מפרישים את הנוזל כלל, אחרים מפרישים עד חמישה מיליליטר

להקפיד על מגע מיני מוגן עם נוזל טרום השפיכה עשוי להכיל שאריות של נוזל זרע. על כן, חשוב 
 קונדום כדי למנוע הריון לא רצוי והדבקה במחלות המועברות באמצעות מין.

 
 


