
 

 
 

  מיניות בריאה ומחלות המועברות במין
 מטרות:

  הקניית ידע והעשרה על מחלות המועברות דרך מין1.

 מתן מידע על מין מוגן ואמצעי מניעה2.

 חלוקת זמנים:

 
   עזרים וציוד :

  טבלאות בינגו של מחלות מין●

  סטטוסים וציוצים של בני נוער●

  סרטון הסברה●

 

 מהלך הפעולה :

  משחק פתיחה - מלך התנועות/ "מנדבושקס"1.

  המדריך יבקש מחניכה אחת לצאת מהחדר. בינתיים, נבחר חניך אשר יהיה מלך התנועות←  המנדבושקס.

 תפקיד המנדבושקס הוא להחליף נקודה לגרד בה ועל השאר הקבוצה לשים לב לתנועות שלו ולחקות אותו ולגרד

 אותו מקום גם כן. על החניכה שחזרה לחדר לזהות מי המנדבושקס .

  לאחר המשחק, ניתן לשאול את החניכות :

  האם אתן יודעות מה זה 'מנדבושקס' ? ( כיני ערווה )●

 למדריך.ה:  זה השלב להסביר לחניכות על תוכנה של הפעולה הקרובה, אשר תתעסק במחלות המועברות

 דרך מין וכן נסביר כי ידע הוא כוח וכי אנו שמים בראש מיניות בריאה .

 

  מתודת למידה / בינגו מחלות מין2.

 נחלק / נשלח לחניכות טבלאות בינגו של מחלות מין ( נספח א' ). המדריכה קוראת היגדים ורמזים על מחלת מין

 מסוימת, על החניכות לזהות את המחלה ולסמנה בטבלת בינגו. החניכה מנצחת עם רצף של שלושה סימונים בטור

  אופקי, אנכי או אלכסוני.

 

 10 דקות  משחק פתיחה

 20 דקות מתודת למידה / בינגו מחלות מין

 30 דקות  ניפוץ מיתוסים / חלק ראשון

 20 דקות  ניפוץ מיתוסים / חלק שני

  15 דקות מתודת סיכום / אז מה לקחת בחשבון

https://www.youtube.com/watch?v=4Qyp-7ZfmPM&ab_channel=PennStatePROWellness


 

 

 

 

 

 

  מתודת ניפוץ מיתוסים / חלק ראשון3.

 המדריך יפזר ברחבי החדר / ישלח קישור לפאדלט של סטטוסים וציוצים של בני נוער ( נספח ב' ).  נבקש

 מהחניכות להתפזר במרחב / לענות באנונימיות, אם יבחרו, על השאלות ולהקדיש כמה רגעים לתת תשובות

 אמיתיות לכל אותם בני נוער.  לאחר מכן, נדון חזרה במליאה על מספר שאלות ונבקש מחניכות להשתתף במידה

  וירצו .

 למדריך.ה:  חשוב לשמור על מרחב בטוח בעוד החניכות דנות על שאלות וסוגיות מיניות משלל סוגים. הקפידו

  לתת לחניכים להתבטא וכן לאפשר לאלו שמרגישים בנוח להתבטא גם כן.

 

  מתודת ניפוץ מיתוסים / חלק שני4.

  המדריך שואל את החניכות ויוצר שמש אסוציאציות עם ההיגד - 'מיניות בריאה' לאחר מכן, נשאל את החניכות :

  מהיכן אנחנו לומדים על הבריאות המינית שלנו ?●

  למה לא מלמדים אותנו מספיק? וביחס למיניות להט"בית, נוגעים בזה בבי"ס/ במשפחה?●

 מה דיס-אינפורמציה ו"קשר שתיקה" מייצרים בתוך חיי המיניות שלנו?●

 

  מתודת סיכום:5.

  בשלב הזה, נציג לחניכות סרטון ( נספח ג' ).

.( STD ) למדריך.ה: הסרטון מציג מספר נתונים סטטיסטיים על מחלות המועברות במין 

   נוודא כי החניכות מבינות את הנאמר ולאחר מכן נשאל :

  מה אתם חושבים על הנאמר ? מדוע לדעתכם קיים ריבוי פרטנרים למין בגיל הזה ?●

  האם אתם חושבים שהתמונה דומה בקרב בני נוער להט"בים ?●

  מה חשוב לזכור במהלך קיום יחסי מין וכיצד באמת נוכל לשמור על הבריאות שלנו ?●

  איך תקשורת חשובה למען בריאות מינית ?●

 למדריך.ה: בשלב סיכום זה עם החניכות, נזכיר לקבוצה כי אין סיבה לפחד ממין על סמך כי ישנן●

 מחלות מין. חשוב לזכור לשמור על עצמנו ועל הפרטנרים שלנו ובמיוחד על הבריאות שלנו. נעבור על

 הדגשים הבאים:

 קונדום הינו אמצעי המניעה המשמעותי ביותר שנותן הגנה מפני מחלות מין, ויש להשתמש בו בכל סוג של●

 מגע מיני ולהקפיד על שימוש נכון.

 במידה ויש לך בן/בת זוג קבוע ליחסי מין ואחד מכם קיים יחסי מין לא מוגנים בעבר- מומלץ להיבדק לפני●

 מעבר לאמצעי מניעתי אחר

 ניתן לבקש הפנייה לבדיקות מחלות שמועברות במין אצל רופא/ת המשפחה, רופא/ת נשים או רופא/ת עור●

 ומין. כמו כן יש מרפאות ייעודיות ודיסקרטיות לבדיקות: לדוגמה מרפאת לוינסקי במרכז הגאה.

 הבדיקות פשוטות ומהירות: בדיקת שתן, דם ומשטח גרון, ולרוב התשובות מגיעות תוך 24-48 שעות.●

 יש מה לעשות! מרבית המחלות ניתנות לטיפול. גילוי מוקדם מעלה את הסיכוי לטיפול יעיל במחלה.●

https://www.youtube.com/watch?v=4Qyp-7ZfmPM&ab_channel=PennStatePROWellness


 

 

 

 

 

 

 חשוב ליידע את השותפים שלכן/ם ביחסי מין על מנת שיוכלו להיבדק ולא ידביקו אחרים.●

 שימוש באמצעי מניעה מפחית את הסיכויים באופן משמעותי, אבל כדאי להיבדק ולברר עם הפרטנר/ית●

 תמיד מה הסטטוס, זיכרו: ניתן להידבק במחלת מין גם במגע מיני אוראלי
 

  נספח א' : טבלאות בינגו למחלות מין

  ניתן להוריד את הסקיצה של הבינגו הנ"ל ולשנות את מיקומי ההיגדים בהתאם לכמות החניכות שלכם.

 

 

 

  הסברים ופירוט מחלות :

 זיבה:  מחלה הנגרמת על ידי חיידק הגונוריאה. ביטויה העיקרי של המחלה היא דלקת בשופכה ( צינור●

  השתן ). בזיפה תיתכן גם דלקת ברקטום, אשכים ולוע.

  הדבקה בחיידק מתרחשת במגע מיני ללא קונדום מכל סוג שהוא, אוראלי גם כן.

 התסמינים תלויים במקום בו מתיישב החיידק. המיקום השכיח הוא השופכה והיא מתבטאת בצריבה באיבר

 המין והפרשה צהובה ומוגלתית .  אבחנה מתבצעת רק בדגימה מדרכי המין, פי הטבעת או הלוע. מומלץ

 להיבדק אחת לכמה חודשים- כי לפעמים המחלה קיימת ללא תסמינים ואז מדביקים אחרים.

 הטיפול הוא אנטיביוטי, בזריקה וכדורים.

 כלמידיה: הגורם השכיח ביותר לדלקת באיברי המין.●

  הביטוי של הזיהום הוא לרב קל יותר מאשר זיבה . הוא ניתן להדבקה בכל מגע מיני.

 לעיתים אין תסמינים חיצוניים, חיידק מתקיים באופן "שקט" אצל הפרטנר. אבחנה נעשית על ידי צריבה

  באיבר המין ולרוב גם הפרשה שקופה צהבהבה והטיפול הוא אנטיביוטי.

 סיפיליס: העגבת נגרמת על ידי חיידר ובהדר טיפול היא מתפתחת לזיהום כרוני של עשרות שנים ועלולה●

 לגרום לסיבוכים קשים באיברים שונים ומוות.  ההדבקה נעשית במגע מיני מכל סוג שהוא וניתן להבין בה

 רק דרך בדיקות דם.   לתסמיני המחלה שלושה שלבים: תחילה תופיע המחלה דרך פצע באזור ההדבקה,

 לרב באיבר המין או פי הטבעת ללא כאב. שלב מאוחר יותר תופיע פריחה בחלקי הגוף, גם בכפות הידיים

 סיפיליס כלמידיה  זיבה

 סקביאס הרפס קונדילומה

  איידס הפטיטיס כיני ערווה



 

 

 

 

 

 

 ויתכנו סימנים דמויי שפעת- חום וכאבי גרון. בהעדר טיפול השלב השלישי יכול להופיע גם אחרי שנים

  רבות

 מאוד והוא מלווה בנזק מוחי ופגיעה במערכת העצבים. אבחנה באמצעות בדיקת דם. הטיפול הוא דרך

  הזרקת אנטיביוטיקה.

 קונדילומה:  ( HPV ) הינן יבלות ויראליות באיבר המין. ישנם עשרות תתי זנים, כאשר חלק מהם עלולים●

 לגרום לסרטן פי הטבעת או הלוע. דרכי ההדבקה נעשים ביחסי מין מכל סוג שהוא. קיים חיסון נגד הוירוס

 דבר אשר משמעותית מפחית את הסיכוי להידבק במחלה.  תסמיני המחלות הינן יבלות המופעיות כבודדות

 או כצבר של יבלות, לרוב בצבע העור על איבר המין או פי הטבעת.  זיהוי היבלות נעשה על ידי רופא מומחה

  כאשר הטיפול הוא משחות וחומרים כימיים או הקפאה בחנקן נוזלי.

 הרפס: הינו של כולל למשפחה שלמה של נגיפים ( וירוסים ). ישנו הרפס על השפתיים והרפס על איבר●

 המין. רב האנשים אינם יודעים שהם נשאים של הנגיף. ההדבקת מתרחשת בעקבות מגע של השלפוחיות

 המופיעות בפה, איברי המין, באשכים ובפי הטבעת. הנגיף נשאר רדום ומתעורר מעת לעת.   תסמיני

 המחלה הם הופעת עקצוץ או גירוי, שלפוחיות עצמכן וכן בליווי בלוטות לימפה נפוחות. הטיפול הוא כדורי

  שמקלים על ההתפרצות אך לא מרפאים.

 סקביאס: מחלה מדבקת אשר נגרמת על ידי קרדית. מאופיינת בגירוד מאוד קשה ופריחה על הגוף. ניתן●

 להידבק בו בכל מגע אנושי קרוב ולא בהכרח מיני. תסמיני המחלה הם גירוי בין האצבעות הידיים, קיפולי

  עור, בית שחי, מרפקים ואיבר המין.  הטיפול הוא דרך משפחה ובכך לטפל גם בכל בני הבית.

 כיני ערווה:  שם כולל לטפילים הניזונים מדם ומתמקמים במפשעה ובשערות ערווה ( גם בבטן ובישבן ).●

  הכינים מועברות על ידי מגע בין בני אדם וחיכוך, כמו כן שימוש באותן מגבות, פרטי לבוש וכו.

  תסמיני המחלה הם גירוי באיזורים השעירים והטיפול הוא גילוח האיזור וטיפול בתכשירים מתאימים.

 הפטיטיס: (צהבת) מדובר במחלות חריפות וכרוניות של הכבד שעלולות לגרום לפגיעה קשה ומוות●

 A- לא נחשבת מחלת מין, ההדבקה נעשת דרך מזון מזוהם או דרך חלקיקי צואה.

 B- יכול להופיע כמחלה כרונית או חריפה. התסמינים. ניתן לגילוי בבדיקת דם.

.HIV מחלה כרונית של הכבד. נפוצה אצל נשאי -C  

  דרכי ההדבקה :

  A- יכול לעבור דרך רימינג או כל מגע אצבעות בפי הטבעת.

HIV.-כל מגע מיני לא מוגן בדומה ל .HIV-מדבק פי 100 מ -B 

 C- מגע של דם המכיל את הנגיף למחזור הדם. שימוש בדילדואים או פיסטינג גורמים לדימומים ועלולים

 להעביר את הנגיף.

  מניעה:

 A- המניעה הטובה ביותר היא חיסון.

B. שימוש בקונדום מונע הדבקות אבל קיים גם חיסון יעיל נגד צהבת -B 

 C- אין כיום חיסון נגד צהבת C, לכן ההגנה הכי טובה היא סטריליות במידה אתם משתתפים ביחסי מין



 

 

 

 

 

 

 מזדמנים השתמשו בכפפות לפיסטינג וקונדום על כל צעצועי המין וכמובן שעל האיבר מין עצמו.

  תסמינים:

 A- תחושה רעה כללית- חולשה, שלשולים, חום ובחילות. בהמשך גוון צהוב לשיניים ולעור, ולאחר מכן

 צואה בהירה ושתן כהה. במקרים נדירים המחלה מחייבת השתלת כבד חדש.

 B+C תקופת נשאות ארוכה ללא סימנים בהמשך הפרעה קשה בתפקוד הכבד

  אבחנה וטיפול:

 בדיקת דם. להפטיטיס A אין טיפול מעבר למנוחה ושתייה מרובה. כמובן שיש להימנע ממגע של יחסי מין.

 הפטיטיס;  B+C יש טיפולים שונים בתרופות שלעיתים מרפאות אך עם תופעות לואי קשות

 איידס: ( HIV ) מחלה נגרמת בעקבות הדבקה בנגיף HIV. אני יכול להיות נשא מבלי שהמחלה מתפרצת●

 ועדיין להדביק אנשים בנגיף.   נגיף ה- HIV מצוי בהפרשות דם, זרע, הפרשות וגינליות של האישה וחלב

 אם. רוב החולים נדבקו ב HIV לאחר מגע מיני לא מוגן, נרקומנים שהשתמשו במחטים מזוהמות, אם

 נשאית או חולה שהעבירה את הנגיף לתינוקה ולעיתים נדירות בעירוי דם. לא ניתן להידבק באיידס דרך

 מגע בדמעות, זיעה, רוק, צואה או שתן. במידה ואתה נשא תוכל להרגיש בחולשה כללית וחום, אך לעיתים

 לא תרגיש בשום תסמינים.      במידה והמחלה מתפרצת מערכת החיסונית של הגוף יורדת וחשופה

 למחלות שונות כמו דלקת ריאות, הרפס, זיהומים שונים ודלקת קרום המוח.   האבחנה תעשה ע"י בדיקת

 דם בלבד. לא קיימת כיום תרופה ל- HIV, אם כי ישנו טיפול תרופתי, יחד עם אורך חיים נכון, שמאריך

 ומשפר את חייהם של הנשאים והחולים.

 

 

  נספח ב' : סטטוסים וציוצים של בני נוער

  שאלות שניתן למלא בפאדלט של גוגל או באמצעות הדפסה על פלקטים ותליה במרחב החדר :

  הוא חדר אליי בדיוק לכמה שניות, כמה מסוכן זה  כבר יכול להיות?●

 אם לא גמרתי במהלך יחסים אינטימיים האם עדיין אני יכול להידבק במשהו?●

 זה נכון שאם גומרים בחוץ אז אי אפשר להיכנס להיריון?●

 התחלתי לדבר עם מישהו נשא HIV, מה מדבק ומה לא? אני יכול להתנשק איתו? הוא אומר שהוא על●

PreP 

  עשינו מוגן והוא גילה שיש לו מחלה כלשהי האם בכל זאת ללכת להידבק?●

 האם במין בין נשים לא צריך להיבדק? לא עשינו שום דבר שקשור לחדירה והכל●

 האם אני יכולה ללכת לעשות בדיקה בלי שההורים ידעו?●

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 נספח מידע נוסף על בריאות מינית :

 

 

 

 סיכון אפשרי סיכון מוכר הפעולה

 זיבה סקס אוראלי בין גברים (לגבר ה"נותן"= המוצץ בפועל)

 כלמידיה

 עגבת

 HPV-יבלות מין

HIV 

B הפטיטיס / צהבת 

 סקס אוראלי בין גברים (לגבר ה"מקבל"= הנמצץ

 בפועל)

 זיבה

 כלמידיה

 הרפס

 עגבת

 HPV-יבלות מין

 לא ידוע על מחלה העוברת במגע מסוג זה

 זיבה סקס אנאלי לגבר ה"אקטיבי" (=החודר)

 כלמידיה

 כיני ערווה

HIV 

 HPV-יבלות מין

B הפטיטיס 

 הרפס

C הפטיטיס 

 זיבה סקס אנאלי לגבר ה"פסיבי" (=הנחדר)

 כלמידיה

 כיני ערווה

HIV 

 HPV-יבלות מין

B הפטיטיס 

 הרפס

C הפטיטיס 

  סיכון נמוך ביותר להדבקות כלשהי שתן

 הפטיטיס A רימינג

 עגבת

 הרפס

 זיבה

HIV 

B הפטיטיס 

  סיכון אפסי להדבקות כלשהי נשיקה


