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רציונל

בתקופת התיכון התנסויות מיניות ראשונות הולכות ונהיות יותר נפוצות בקרב החניכות שלנו.

באופן טבעי אותן התנסויות קשורות בחוויית חיפוש, חוסר ניסיון והיכרות עם הגבולות שלנו תוך שמופעלים על

החניכות שלנו הרבה לחצים חברתיים ביחס לקצב ההתנסות לצד הסקרנות האישית.

מטרת הפעולה היא לתת כלים לזהות את הגבולות שלי ואת גבולות הפרטנר.ית שלי לאינטאקציה.

לנרמל את חוויית החיפוש ולעודד שיחה על הגבולות והקשבה לעצמי ולשותפ.ה שלי.

מטרות

הכרה והיכרות עם הפער שעלול להתקיים בין איך שאתנהג באינטראקציה מינית לאיך ארגיש בתוכה..1

מתן כלים לעיצוב חוויות מטיבות יותר עבורי ועבור הפרטנר.ית שלי..2
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פתקים, דף עיתון\פלאקטעזרים וציוד:



חלק א' | פתיחה- רמזור פנימי ורמזור חיצוני

משחק פתיחה- מתודת הרמזור.1

ירוק).כתום\צהוב,(אדום,רמזורבצבעיפתקים3משתתפתלכלנחלק

אדום- מרגישה מאד לא בנוח, כתום- תלוי סיטואציה\ מרגישה קצת לא נוח, ירוק- מרגישה לגמרי בנוח.

שלהן בכל אחת מהסיטואציות שנניח.רגשנבקש מהמשתתפות שירימו את צבע הרמזור שתואם את ה

.התחושות שליאלא על מה תהיינהבמה אני אעשה או איך אגיב בסיטואציה,לא מדוברחשוב להדגיש-

*ניתן לשאול אחרי כל סיטואציה שתי משתתפות שונות שסימנו צבעים שונים על החוויות השונות (דרך זה

להסביר שהגבולות שלנו לא עוברים באותו המקום והם חוויה סובייקטיבית).

סיטואציות להקריא:

(הסיטואציות בכוונה לא מעולם המיניות כדי להמחיש את השוני בגבולות בעולמות תוכן רחוקים ונוחים יותר

לשיתוף).

חברה באה אלי הביתה ופותחת את המקרר●

פתחתי חטיף בבית ספר וחבר בא ולקח בלי לשאול●

מישהו שואל אותי כמה קיבלתי במבחן●

הראיתי לחברה תמונה בטלפון והיא ממשיכה להסתכל על תמונות●

חלק ב' | על הפער בין שאנחנו מרגישות לאיך שאנחנו מגיבות

עיבוד מתודת הרמזורים.2

האם יש סיטואציה שבה הרגשתן אדום\כתום אך לא הייתן מראות את זה בהתנהגות שלכן?●

מה גורם לרמזור "החיצוני" (מה שאעשה) להיות לא תואם לרמזור "הפנימי" (איך שארגיש)?●

(נקודות להתייחסות- פחד לפגוע או להביך מישהו, תגובה אוטומטית תחת לחץ ולא עם מחשבה,

חשש שיחשבו עלי דברים לא טובים וכו.)

האם ואיך בעולם המיניות (רוצות לחבר להתנסויות מיניות), אני יכולה להרגיש שהרמזור הפנימי●

שלי ירוק אך מתברר לי בדיעבד שהוא לא היה ירוק וכן הרגשתי שעבר אצלי איזשהו גבול?

(מטרת השאלה היא להציף את חוסר הוודאות שמתקיים בהיעדר ניסיון אישי ביחס לסקרנות

והגבולות שלי, כמו כן את לגיטימציה ונרמול לבירור וחיפוש גבולות שיכול להגיע גם לסיטואציות

שמייצרות חוסר נוחות אצלנו בדיעבד).

הגדרה משותפת של הסכמה חופשית.3

כותבות על דף גדול במרכז החדר אסוציאציות למילה "הסכמה חופשית" בהקשר של מיניות.1

(הצירוף "הסכמה חופשית" מחדד את ההבדל בין הסכמה תחת לחץ לבין הסכמה שאין בה מימדים של לחץ

או שיש בה כמה שפחות כאלה שמשפיעים עלינו, אפשר להשתמש בדימוי של הרמזורים- רמזור פנימי

וחיצוני ירוקים)



איך תראה אינטראקציה של שני א.נשים שיש בה הסכמה חופשית? אילו עקרונות יבואו לידי ביטוי?.2

(עוברות בשיחה מרובד פנימי לשיח על מפגש בין שני עולמות פנימיים- כשיש עוד אדם בסיטואציה מלבדי).

מיטיבהמיניתאינטראקציהלזיהויעקרונות.4

נעבור דרך ארבעה עקרונות שיעזרו לו להתבונן במפגש מיני ולהפוך אותו לנעים ומעצים יותר עבור שני

הצצדים. נניח את העקרונות על הרצפה ולשאול את החניכות מאיזה עיקרון הן היו רוצות להתחיל ומה

לדעתן הוא בא ללמד.

במילים יכול לתת הרבה ביטחון לשני הצדדים.- בירור בשיחה ביחס לגבולות והרצונות שלנו- לשתףשיחה●

השניבצדדוחקתלאשאניביטחוןבהם,מעונייניםלאשליהפרטריתאושאנידבריםנעשהשלאביטחון

לשניהמשותףהמקוםומציאתבולהיפגשלינעיםיהיהשכןהאופןדיוקגםכמואותי,לרצותשרוצה

הצדדים.

מה חשוב שהפרטנר.ית שלכםן ידעו עליכםן? איזה שאלות לדעתכן חשוב לשאול?

*לתת לחניכות לענות*

אתולהכירעצמנואתלתוךכדיבהםלהשתמששנוכללדוגמאומשפטיםשאלותהרצפהעללפזר

הפרטנרית שלנו במהלך או לקראת מפגש עם אופי מיני:

"אני קצת לחוצה\מתרגשת, איך את מרגישה?"❖

"יש דברים שאני מעדיף לא לעשות עדיין (או בכלל) וחשוב לי שתדע"❖

"מה תרצי שאעשה? איך תרצי שנגע אחת בשניה?"❖

"מה שאני עושה נעים לך? להמשיך? להפסיק?"❖

נוחשירגישושאלותאומשפטיםמספרעודלנסחלחניכותולתתהרצפהעלפתקיםעודלהשאיר❖

להשתמש בהם.

שלעיתים מכל מיני סיבות לא יאמרו במילים.- דרך שפת הגוף אנחנו יכולות לזהות הרבה מסריםשפת גוף●

איך נדע לזהות את שפת הגוף? מה היא יכולה לספר לנו?

סימןאולשיחהמשליםמידעלהיותיכולההיאלדבר,אולשאולבמקוםלאהיאהגוףלשפת*התייחסות

אוליקורהשבאמתלמהביחסשלנוהתחושותאתתואםלנומרגישלאבמיליםשנאמרמהשאוליאזהרה

לפרטנר.ית שלי.

נשים טבלה על הרצפה (אפשר לעשות שימוש בדף עיתון או בלוח)

נמלא יחד עם החניכות:

(יש פה דוגמאות שניתן להיעזר בהן אבל עדי שהחניכות יבינו בעצמן שזה ידע שהן נושאות על עצמן)

איך נראית רתיעה או חוסר עניין בשפת גוף?איך נראה רצון בשפת גוף?

אני או הפרטנרית שלי יוזמות ומתקרבות●
פיזית

אין יוזמה של צד אחד והוא רק נענה או●
נעתר ליוזמות לאורך כל המפגש



תגובות בגוף שבאות לידי ביטוי בתזוזה●
וקולות לדברים שיותר נעימים

חיוכים, צחוק, הסמקות●

קיפאון, חוסר תגובה, שתיקה רועמת●
רתיעה או התרחקות פיזית●
תחושת לחץ גדולה רגשי או פיזי●

לחלוטין-פסיבישניוצדהכלשיוזםאחדצדאיןבסיטואציה,כלשהיברמהפעיליםהצדדיםשני-הדדיות●

אחריות של שני הצדדים להכתיב את הקצב ולהביע רצון.

נשחק משחק-

סיבוב ראשון:

כולן מסתובבות בחדר, כשהמדריכה מוחאת כף כולן מתחלקות לזוגות (פשוט לפי מי שלידן)

עללענותצריכהזוגוהבתכיפים,להשנראיםדבריםמיניכלשלהזוגלבתמציעהאחתמישהיהזהבסיבוב

הכל "לא". אחרי דקה-שתיים מתחלפות, ואותו כנ"ל.

סבב שני:

חוזרות להסתובב במרחב, כשהמדריכה מוחאת כף שוב מתחלקות לזוגות.

הכלעללענותצריכהזוגוהבתכיפים,להשנראיםדבריםמיניכלזוגלבתמציעהאחתמישהיהזהבסבב

"לא, אבל..." (כלומר, היא אומרת מה היא כן מציעה במקום). אחרי דקה-שתיים מתחלפות, ואותו כנ"ל.

סבב שלישי:

חוזרות להסתובב במרחב, כשהמדריכה  מוחאת כף שוב מתחלקות לזוגות.

אםבכנותעונותפשוטוהפעםלשנייהאחתשווים/כיפיםדבריםמיניכלשובמציעות(והאחרון)הזהבסבב

מתאים וזורם או לא.

עיבוד:

איך זה מרגיש להגיד לא? מה היה לכן קשה יותר, להגיד לא או לשמוע לא?●

על מי האחריות להוביל את המפגש או להכתיב את הקצב?●

למה חשוב לא להסתפק בשתיקה או היענות פסיבית לסיטואציות?●

לבירור הגבולות שנעשה תוך כדי.- אינטראקציה שנבנית בשלבים לפי התחושות וביחסהדרגתיות●

נקרא יחד:

"במהלך החקר המיני שלנו, אנחנו מוצאות את עצמנו עם לא מעט שאלות בנוגע להנאה ולעונג שלנו.

שאנישאלותואלועצמנו.אללהפנותיכולותשאנומהשאלותמעטרקאלולי?נעיםזהזה?אתאוהב.תאני

משתנהשלנוהעונגוככהבעולם,משתניםא.נשיםאנחנוכימוחלטת-היאעליהןשהתשובהמאמינהלא

יחד איתנו.

אלנכנסותמיני,מגעאלמגיעותכשאנחנוההדרגתיות.בעקרוןהחשיבותעללדבראותימובילהבזההכרה

המיניותבחוויות-בטחלהתקדםשאפשרשנביןחשובולכן,ידוע.לאנעיםלנויהיהמהבהמיניתסיטואציה

ולטעוםבלחוותחשיבותישלשלבים,המחולקתבמיניותמאמינ.הלאשאניולמרותבהדרגה,הראשונות-



פעםלאשלנו.התחושותועלשלנוהעונגעלרפלקציהלנוומאפשרהמתחאתמשמרזהפעם-בכלקצת

להתבונןשנעצורשווהמיטיבה,תהיהשהקפיצהוכדילמים","קפיצהכמולהרגישיכולותראשונותחוויות

לפני הקפיצה הבאה."

דיון:

אתן מבינות את דעת הכותבת?●

מה דעתכן על החשיבות בהדרגתיות?●

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

לעצמילהזכיררוצהשהייתיאחדדברהלאה?הזאתמהפעולהלוקחתאנימה-רפלקציהמתודת.5

במהלך או לפני מפגש עם אופי מיני

סיכום.6

הפעולה החלה בבירור הגבולות שלנו ובהכרה בכך שהם משתנים אצל כל אחד ולא אובייקטיבים. כמו כן

שאנחנו לא תמיד מכירות את הגבולות שלנו היטב ושזו חקירה שחשוב לעשות ביחס לתחושות הפנימיות שלנו

שקולות רגע לפעמים מחלישים אותן.

הגדרנו יחד הסכמה חופשית כהסכמה שיש בה צמצום ככל הניתן של גורמי לחץ חיצוניים שמשפיעים על

הרצון שלנו להביע הסכמה גם כשהיא לא משקפת לחלוטין את הרצון שלנו או קשב לגבולות שלנו.

סיימנו בהתבוננות על מרכיבים שיוכלו לעזור לנו להתבונן על מפגש מיני בצורה רגישה ואחראית יותר, אותם

עקרונות יעזרו לנו לתווך את הרצונות והגבולות שלנו וגם ישחררו ויעודדו את הפרטנרים שלנו לשתף ברצונות

ובגבולות שלהם כדי שכולם יצאו בתחושות נעימות ומכבדות מהמפגש.


