
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה  –מרכז פסג"ה אריאל 

 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 מיניות בריאה ודימוי גוף בגיל ההתבגרות: מבוסס מתווהקורס 

 

 רציונל: 

 מיניות 

מין ומיניות היו כאן מאז ומעולם. אך בעידן בו אנו חיים, גדלים ילדים וילדות, נערים ונערות במציאות מינית שונה 

ומורכבת. הם נחשפים.ות לידע ומידע זמין בנושא מין דרך הרשתות החברתיות, דבר המשפיע על התפתחותם הרגשית  

מוי גוף, מערכות יחסים ותפיסת מיניות המבוססות על והחברתית וכן על תהליך בניית הזהות המינית שלהם.ן, די

  "נורמות" פורנוגרפיות.

מציאות מינית כזו, מחייבת כל איש חינוך ופרח הוראה לדאוג למרחב חינוכי מוגן ובטוח, המאפשר ומעודד תקשורת 

  חינוך מיני הוא קודם כל חינוך ערכי. מינית בריאה במרחב החינוכי.

מחנכים למיניות בריאה   וכיצדאיך לדבר עם ילדים.ות על מין ומיניות?  יני כמורה? ולמה?מה חשוב לדעת בחינוך מ

 בהשתלמות נעסוק וניתן מענה לשאלות אלו ועוד. ויוצרים סביבה מוגנת בבית הספר? 

 
 דימוי גוף

תרבותיות, רגשיות  וחברתיות השמנה, התנהגויות אכילה ובעיות בתפישת הגוף הפכו לאחת הסוגיות הבריאותיות, 

 הגדולות המעסיקות את מדינת ישראל בשנים האחרונות.

ההתעסקות האינסופית במראה החיצוני והניסיון להתאים לאידיאל היופי הבלתי אפשרי המוכתב לנו ולילדנו גורמים 

רצון ביחס לגוף והצורך לשנות  לילדים, כבר מגיל צעיר להיות בסכסוך תמידי עם הגוף ולגדול באווירה שבה חוסר שביעות 

 .אותו הם הנורמה

ילדנו, החשופים מגיל צעיר לצורך ולאמונה שהם יכולים וצריכים להשתנות כדי להתאים עצמם לקודים החברתיים, 

 גדלים למציאות בה המראה ומשקל הגוף הוא זה המגדיר את ערך האדם, יופיו, זהותו בריאותו ואת מקומו בחברה.

(, לפיתוח הפרעות אכילה, להתמכרויות ולהשמנה. הם יתקשו abuseאופן זה יהיו מועדים יותר לניצול )ילדים הגדלים ב 

 לממש את היכולות הלימודיות שלהם, יתקשו לגדול בריאים לתוך גופם ויתקשו להתמודד עם אתגרי החיים.

 

 

 מוריםות לכלל הגילאים והמגזרים   :קהל היעד

  שעות  30מקוון, סה"כ קורס  :היקף ומבנה הקורס 

  מפגשים  10 :מס' מפגשים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  יום רביעי  :יום הקורס

  14.12.2022 :מועד פתיחה

 אמירה שחף ודנה בן ישי רוזן  מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

 : אמירה שחף 

 מרצה ומנחת קבוצות ליחסים עם הגוף בגישת שפת האכילה.

 בעבודה עם נוער, צוותי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי והורים.  בעלת ניסיון רב 

 

 דנה בן ישי רוזן 
 

M.P.H התמחות בקידום בריאות, אוניברסיטת תל אביב בבריאות הציבור , 

B.Ed מגמת טיפוח יציבה, מכללת סמינר הקיבוצים בחינוך גופני ותנועה , 

 מטעם המרכז הישראלי לחינוך מיני  מנחה למיניות בריאהמרצה, מדריכת הורים, 

 במכללת סמינר הקיבוצים וממונה על מניעת הטרדות מיניות  מרצהבחנ"ג, מדריכה פדגוגית 

  . מקדמת בריאות, מפתחת מודל הגוף ויועצת ארגונומית

צים. פיתחה ומרצה בפועל בקורס "מיניות בריאה במרחב החינוכי" במכללת סמינר הקיבו   דנהכמנחה למיניות בריאה, 

ושייכת לצוות המנחות של המרכז הישראלי   ('יב- כיתות הלתלמידים.ות בבבתי ספר )  מיניבחינוך  בנוסף, דנה מנחה סדנאות 

 לחינוך מיני. דנה מעבירה הרצאות והדרכות בנושא מיניות בריאה להורים וא.נשי חינוך.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 לקבלת גמול  דרישות הפיתוח המקצועי 

וביצוע המשימות ביחידות  בזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .חלקי ההשתלמותיש לקחת חלק פעיל בכל  •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית )עבודה עצמיתסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כולל כל משימות הקורס גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של  •

 

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי 

 דימוי גוף 

מפתחים   כיצד .של הילדים עם גופם  פיתוח שפה מיטיבה בקרב אוכלוסיית בית הספר, השמה דגש על מערכת היחסים  •

   .  בנושא הגוף  ,קבלה וחמלה  יחסי כבוד

הקניית ידע תאורטי וכלים המבוססים על המודל הסלוטוגני לבריאות, שיאפשרו לילדים לגדול באופן מיטיב יותר ובריא   •

 יותר בגופם ובנפשם. 

הענקת כלים חדשים לאנשי מקצועות החינוך, להתמודדות עם סוגיות העוסקות במשקל הגוף, בדימוי העצמי וזהות   •

האכילה, הפוגשות אותם בחייהם האישיים ומול הילדים ו/או התלמידים שלהם. זאת לצורך  עצמית, ובהתנהגויות 

 הובלת שינוי בכיתות, בבתי הספר, בגנים ובמערכת החינוכית ככלל. 

 בתחום המיניות: 

 מתן ידע נרחב ומידע אמין בחינוך מיני, מין, מיניות, מגדר  •

 מתן כלים ליצירת סביבה מוגנת ובטוחה במרחב החינוכי  •

 מתן כלים להתמודדות בסיטואציות הקשורות לשדה המיניות, בהתאם לגילאים השונים  •

 העלאת המודעות לחשיבות הנושא והאחראיות הערכית כא.נשי חינוך לתת מענה בנושא מין, מיניות ומגדר  •

 

 

 ( מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 דימוי גוף 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ההשפעות על דימוי הגוף מאפיינים : תרבות הנראות  •

 היחסים עם הגוף מתוך תפיסות ועמדות אישיות: שתי תפיסות עולם, לשנות את הגוף או לשנות את היחס לגוף  •

 בגדים ככלי משטור חברתי או כלי להתפתחות ולביטוי עצמי.  •

 מביקורת עצמית לחמלה עצמית לעצמי ולגוף.  •

 אכילה קשובה ככלי לדאגה והקשבה לעצמי.    •

 חינוך מיני:  

 עמדות אישיות בנושא מיניות והשפעתן על סגנונות השיח ודרכי התגובה שלנו  •

 חינוך מיני כיום, הגדרה למיניות בריאה וחיובית, הכרות מהן התנהגויות מיניות נורמטיביות ותואמות גיל  •

 מין, מגדר ומשיכה מינית, הכרות עם קהילת הלהטב"ק וכיצד לייצר סביבה מוגנת במרחב הבית ספרי  •

 יש מה לעשות   –פורנוגרפיה וההשפעה על המוח, הבטחון העצמי ודימוי הגוף  •

 נורות אזהרה, חוות דיווח  –פגיעות מיניות בילדיםות ומתבגריםות  •

 וסיכום תהליך אישי   במסגרת החינוכית עקרונות לעבודה נכונה ויישומית בנושא מיניות •

 

 

 רכיבים יישומים 

 

 אישית רפלקטיבית, צפייה ויישום בשטח וחשיבה ודימוי גוף   בחינוך מיני העקרונות לעבודהו הכרת התיאוריה

 בקורס  פירוט המפגשים

 

יום  

 בשבוע

 מקום  נושא  שעות  תאריך 

- סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר( 

 מרצה 

השפעת התרבות שבה  16:00-19:00 14.12 רביעי  1
אנו חיים על תפיסת 

היופי, הבריאות והגוף  
הראוי. מהם ההשלכות  

לתפיסות אלה בחיי 
היומיום שלנו עם הגוף.   

כיצד תפיסות אלה 
מעודדות חוסר שביעות 

 רצון והחפצת הגוף. 
מגדר,  : כלי פרקטי 

דימוי גוף, דימו עצמי,  
חשיבה ביקורתית, 

 אמירה שחף  סינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

התאוריה הפמיניסטית, 
המבט הגברי, תאוריית 

 ההחפצה.
 

כיצד התרבות המערבית   16:00-19:00 28.12 רביעי  2
כתרבות המעודדת  

השוואה ומדידה של 
עצמנו למול האחר  

מעוררת חרדה  ומעודדת  
שיח פנימי שלילי 
וביקורתי.  כיצד  

מתרחש תהליך של 
תפיסות וסיפורים על 

עצמנו וכיצד הוא גורם  
לנו להרגיש ולהתנהג?  

מדוע חשובה דאגה  
עצמית, הקשבה 

ותשומת לב לשיח 
הפנימי השופט והמבקר 

וכיצד כל אלו  יאפשרו 
לנו לייצר מרווח בינינו  

ובין המחשבות שלנו על  
עצמנו על מנת  לבחור 

יה  את ההתנהגות הרצו
לנו המקדמת את  
 הרווחה הנפשית. 

מושגים להתייחסות: 
הגישה הסולוטגנית  

לבריאות, גישה 
 פתוגנית לבריאות. 

 אמירה שחף  סינכרוני 

לבגדים שאנו לובשים יש  16:00-19:00 11.1 רביעי  3
משמעויות אישיות 

וחברתיות. האם   
הבגדים שלנו משמשים  

ככלי למשטור הגוף?  
כיצד זה משפיע על  

המורים והילדים  
במרחב בית הספר, האם  

ניתן לראות בהם דרך  
 להתפתחות אישית.

מושגים להתייחסות: 
תאוריית ההחפצה,  

משטור חברתי, אלימות  
סימבולית, 

 הבגד.  הפסיכולוגיה של

 

 אמירה שחף  סינכרוני 

כיצד ניתן לפתח עמדה  16:00-19:00 25.1 רביעי  4
חומלת על עצמנו, להניח  
לאשמה ולקבל את חוסר  

המושלמות שבנו 

 אמירה שחף  סינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כיצורים אנושיים.  
חמלה עצמית ככלי 
המאפשר להצמיח  

הערכה עצמית בריאה 
 ויציבה.  

מושגים להתייחסות: 
חמלה עצמית, הערכה  

 עצמית, עצמי כוזב. 

 

אכילה קשובה ככלי  16:00-19:00 1.2 רביעי  5
 לחיבור וקבלה עצמית. 

מושגים להתייחסות: 
אכילה רגשית, אכילה 

נורמלית, אכילה 
 קשובה.

 

 אמירה שחף  סינכרוני 

סדנה לבירור עמדות   16:00-19:00 8.2.23 רביעי  6
אישיות במיניות, 

הכרות עם סגנונות 
 . השיח במיניות

נרמול   פרקטי:כלי 

 שיח מאפשר תרגול ו

 דנה בן ישי רוזן  סינכרוני 

מיניות בריאה  מהי  16:00-19:00 22.2.23 רביעי  7
מהי  וחיובית, 

התנהגות מיניות  
- ואומהי נורמטיבית 

 נורמטיבית לפי גיל 

רמזור   פרקטי:כלי 
ההתנהגויות ודרכי  

 התגובה

 דנה בן ישי רוזן  סינכרוני 

מין,  מה ההבדל בין  16:00-19:00 1.3.23 רביעי  8
מגדר ומשיכה מינית, 

הכרות עם קהילת  
ותהליכי   הלהטב"ק

 זהות מגדרית 

כלי פרקטי: כלים  

  יצירת מרחב בטוחל

, ניצול לכולםן

 דנה בן ישי רוזן  סינכרוני 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חינוך  הזדמנויות ל

 מיני בשטח 

פורנוגרפיה ודימוי גוף  16:00-19:00 15.3.23 רביעי  9
יש   –ים בעידן המסכ

 מה לעשות 

חשיבה  כלי פרקטי: 

ביקורתית, מידע אמין  

 תואם גיל )פוסטרים( 

 דנה בן ישי רוזן  סינכרוני 

  פגיעות מיניות 16:00-19:00 22.3.23 רביעי  10
ות  /בילדים

חוות , ות/ומתבגרים
דיווח, נורות אזהרה 

 ומה אומר החוק. 

עקרונות לעבודה 
 בחינוך מיני 

 סיכום אישי 

 

 דנה בן ישי רוזן  סינכרוני 

 

 

 מטלת הקורס  

מטלות הקורס הינן מטלות מצטברות אשר מטרתן ליישם פרקטיקות שונות במהלך הקורס ותהליכים רפלקטיביים.   

 מטלות אלו ינתנו במהלך המפגשים, פירוט המטלות יעלה בסביבת הקורס במודל.

 

 

 דרכי הערכה 

 20.1.23מועד הגשה:   25%אחוז הציון:   זיהוי התפיסות והעמדות ביחסים שלנו עם הגוף .1

 10.2.23מועד הגשה:  25%אחוז הציון:    דימוי גוף בריא הלכה למעשה בכיתה .2

 20.2.23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:      זיהוי סגנונות שיח במיניות .3

 3.3.23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:    ודרכי תגובה מיניות  רמזור התנהגויותתרגול  .4

 25.3.23מועד הגשה:  20%אחוז הציון:     מיניות בריאה הלכה למעשה )מערך שיעור( .5

 25.3.23מועד הגשה:  10%אחוז הציון:      סיכום אישי חשיבה רפלקטיבית .6

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בבילוגרפיה
 דימוי גוף: 

 
 1998עמ, ' 181-170.כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות, בתוך: מגמות, מאי  אנטונובסקי, אהרן, המודל הסלוטוגני ▪
 2015קלטר איילת, יורדים מהמשקל: מבט חדש על שפת האכילה, ישראל,  ▪
 2011קלטר איילת, כולנו אנשים אמיתיים, ישראל  ▪
 ( . אפיק 2020איילת קלטר, שמנים) ▪
 ניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל. רסלינג מבט פמי -(. לדעת מתוך הגוף 2022רמתי דביר אורנית ) ▪

 מאגנס . (2019) נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות ▪

 
 חינוך מיני:

 
.  לבניית תכניות חינוך מיני של בני נוער בישראל םמה מתי ומי בחינוך מיני: עקרונות מנחי(. 2017הברון, א. הברון, ש. ) .1

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3570פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך 

 מודןאיך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים.  –ע אמין על מין מיד(. 2019הברון שלומית, בשרטי סנדי )  .2

 2017 הכנסת של המחקר מרכז – באינטרנט פורנוגרפיים לתכנים נוער ובני ילדים היחשפות .3
 

 ברגר אילנה ד"ר / ומגדרית מינית זהות התפתחות .4
 

 שפ"ינט אתר -  ידיד נטע / ומתבגרים ילדים של נורמטיבית מינית התפתחות .5
 

 חרוב מכון אתר /  ומתבגרים ילדים אצל פוגעת או מותאמת  לא מינית התנהגות .6
 

 שטיין נלי / ומגדר מיניות .7
 

 רסלינג . מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל - לדעת מתוך הגוף(. 2022רמתי דביר אורנית ) .8

 
 

 וובילוגרפיה 
  משרד החינוך – המרחב הפדגוגי

 משרד החינוך  –תיק תוכניות הלימודים 
 משרד החינוך  –איכותית הוראה לפרקטיקות 

 
 

 אודות המרצה 
 .טקסט  להזנת כאן הקש  או לחץ

 
 כתוב מעלה..... 

 

  

https://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3570
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2b7e79b6-b1cb-e811-80e1-00155d0a98a9/2_2b7e79b6-b1cb-e811-80e1-00155d0a98a9_11_12390.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/migderit.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/hitpatchut_minit.htm
https://www.haruv.org.il/?CategoryID=242
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/Miniout_Migdar.pdf
https://pop.education.gov.il/
https://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

