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חוברת זו נוצרה כחלק מפרויקט המגדר של מועצת המכינות והמדרשה באורנים. החוברת נועדה להוות צעד 
נוסף במחשבה וביישום ההתמודדות החינוכית עם סוגיות של מיניות ומגדר במכינות הקדם-צבאיות. בשנת 
מגדר  בתכני  אינטנסיבי  באופן  עסקו  אשר  מכינות,   15 המגדר  פרויקט  כלל   )2018-19( תשע"ט  הפעילות 
במכינות, במסגרת התוכנית הפדגוגית השנתית. בנוסף, צוות היגוי בדרג ראשי/ות ומנהלי/ות מכינות נפגש 
למספר ימי חשיבה ולימוד משותף על סוגיות של מיניות ומגדר במכינות. במהלך השנה, התקיים מחקר מלווה, 
במטרה לעריך את השפעת הפרויקט בקרב החניכים/ות. החוברת המובאת בפניכם/ן היא תוצר של תהליך 

החשיבה שהתקיים במסגרת צוות ההיגוי בשיתוף ראשי/ות ומנהלי/ות המכינות השותפות לפרויקט.
עיסוק  אישית,  זהות  מגיבוש  החל  המכינה:  בשנת  מגוונים  באופנים  ביטוי  לידי  בא  והמגדר  המיניות  תחום 
בתוכן, שיח חברתי-פוליטי, חינוך לאקטיביזם, ועד לאורחות חיים, נורמות של קשרים ויחסים ואף מצוקות 
אישיות. בין מעגלי הזהות השונים שאליהם משתייכים/ות המכיניסטים/ות, הם עסוקים/ות בגיל ההתבגרות 
גם בזהותם/ן הנשית/גברית. תופעות חברתיות מגדריות המתבטאות באופן תדיר בשנת המכינה, מעלות דילמות 
חינוכיות באשר להתמודדות הראויה, מתוך פיתוח ההבנה כי הפרספקטיבה המגדרית, היא נדבך משמעותי 
וחשוב להבנת החברה. כתוצאה מכך, בשנים האחרונות מספר רב של מכינות מקדישות זמן משמעותי לתכנים 
ייעודיים העוסקים בשאלות של מיניות ומגדר, בין אם בשיעור שבועי קבוע, שיעור בחירה, סמינר או סדנה. 
הנושאים הללו צפים על פני השטח בפורומים ובצמתים מגוונים, ומתמקמים בלב העיסוק הצוותי והיומיום  

של החניכים/ות. 
המכינות הן זירה של חינוך ביקורתי, בה עוברות/ים החניכות/ים תהליך חינוכי של פיתוח מודעות חברתית, 
פיתוח השקפה פוליטית, גיבוש תפיסת עולם ערכית והיכרות מעמיקה יותר עם הזהות האישית. זוהי זירה 
מוכוונת מנהיגות, שיש בה פוטנציאל לעבודה עם נערות/ים ששואפות/ים לקחת אחריות ולהתמקם בעמדות 
הובלה חברתית. במכינות ישנה אוכלוסיית יעד רלוונטית לתהליך חינוכי של פיתוח מודעות, תשומת לב ותיקון. 
בעיתוי הנוכחי, זוהי קרקע פורייה לעיסוק בשאלות של מיניות ומגדר, אשר הופכות מרכזיות יותר, הן בשיח 
הציבורי והן במכינות עצמן. היות ורוב המכינות הכלליות מחנכות נערות ונערים יחד ותפיסת ערכי המכינה 
ויעדי ההגשמה זהה לשני המינים, נשאלת השאלה כיצד ניתן לחנך את שני המינים לעיסוק בזהותם, להכרה 

באלמנטים של דיכוי ושחרור ולהבנה מה נדרש על מנת ליצור חברה טובה יותר. 
החוברת שלפניכם, מיועדת לאנשי הצוות החינוכי במכינות ומעניקה שפה וכלים לעיסוק בנושאים של מיניות 
ומגדר. סוגיות אלו, לעתים קרובות באות לידי ביטוי במקרים שצוותים חינוכיים נדרשים להגיב אליהם, ואילו 
חוברת זו, מכוונת לגישה פרו-אקטיבית - פעולה מתוך יוזמה, ולא כתגובה בלבד. בחוברת תמצאו מיפוי נושאים 
דוגמאות  חינוכיים,  ותהליכים  שיח  בהובלת  מנחים  עקרונות  במכינות,  ומגדר  מיניות  של  מרכזיות  וסוגיות 
למקרים והמלצות למקורות. החוברת מספקת עזרים וחומר למחשבה עבור מנהלים ומנהלות במכינות, וניתן 
להיעזר בה לטובת הכנת/הכשרת צוות ושיח צוותי שוטף עם המדריכים והמדריכות. החוברת שואפת לאגד 
את הידע הקיים במכינות, מתוך הסתכלות רחבה: ראשית, עיסוק בשיח החינוכי עם המכיניסטים/ות בסוגיות 
של מיניות מגדר ושנית, עיסוק בשאלה מה השליחות והתפקיד של עולם המכינות בתחומים הללו. כל מכינה 

תוכל לבחור באילו סוגיות להתמקד ובאיזה אופן, מתוך הידע, הניסיון והאופי הייחודי שלה. 

פתיחה
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בחוברת לפניכם:

 מיפוי סוגיות מרכזיות של מיניות ומגדר במכינות 

 עקרונות מנחים עבור אנשי ונשות חינוך במכינות להובלת שיח ותהליכים חינוכיים 
    בסוגיות של מיניות ומגדר 

 דוגמאות למקרי בוחן

 המלצות למקורות 

פרק הסוגיות המרכזיות - ממפה את "אזורי" המגדר והמיניות במכינות, על פי סוגיות מרכזיות שעולות מהשטח 
באופן עקבי ופירוט של תתי-נושאים תחת הסוגיות הללו. ברשימה זו ניתן להיעזר על מנת להכיר את השטח, 
בסוגייה  להעמיק  או  הסוגיות,  של  כללית  סקירה  לבצע  פוטנציאליים,  מתחים  או  דילמות  מקרים,  להציף 

ספציפית. 

פרק העקרונות המנחים - מביא הצעה לקווי בסיס להובלת שיח ותהליכים חינוכיים מיטיבים בנושאים של 
מיניות ומגדר. בפרק זה ניתן להיעזר כבסיס לשיחה חינוכית בצוות, כקווים מנחים להתנהלות צוותית יומיומית 

או כהנחיות להתמודדות עם מקרים שעולים.

ותגובות,  מקרים  הכתב  על  ומעלה  המיפוי,  מתוך  עיקריות  סוגיות  ב-5  מתמקד   - למקרים  הדוגמאות  פרק 
של  המבט  בנקודות  עיסוק  מקרה,  תיאור  ישנו  סוגיה  בכל  אליהן.  והתייחסות  התמודדות  ודרכי  סיטואציות 
ובמסרים החינוכיים שיש להדגיש. בסיום הפרק ישנה תבנית ריקה  השותפים/ות, בתפקיד הצוות החינוכי 

לכתיבת תיאור מקרה אופייני או ייחודי למכינה שלכם/ן. 

פרק ההמלצות למקורות - החותם את החוברת, מציע מקורות לעיסוק תוכני או ייעוץ בנושאי במגדר ומיניות, 
כמו גם ידע יישומי ושימושי עבור מורים/ות, צוותים חינוכיים וחניכים/ות במכינות. 

תוכן עניינים 
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סטריאוטיפים מגדריים במכינה

  או ל"גבריים"  שנחשבים  והובלה  אחריות  תחומי 
"נשיים"

  והבעת השתתפות  של  ו"נשיים"  "גבריים"  דפוסים 
דעה 

  ?שיח רגשי בקבוצה – "נשי", "גברי", או אנושי

זוגיות במכינה **

  מרכיבי כלל  מול  אל  המכינה,  בשנת  הזוגיות  מקום 
השנה

 מעמד הזוג בקבוצה

  זוגיות בריאה ומיטיבה, אל מול זוגיות פוגענית

מיניות במכינה**

  בין ומגע  אישי  מרחב  על  שמירה  של  נורמות 
החניכים/ות

  לבין החניכים/ות  בין  מיניות  על  השיח  נורמות 
עצמם/ן

 נורמות השיח על מיניות בין הצוות לבין החניכים/ות

יציאה מהארון במכינה**

  המשפחה מול  החניכים/ות  של  האישי  התהליך 
והסביבה הביתית

 התהליך האישי של החניכים/ות מול הצוות והקבוצה

  זהויות להט"ביות וסובלנות כלפי  נורמות של הכלה 
במכינה

לבוש במכינה**

   קוד הלבוש במכינה – פורמאלי ובלתי פורמאלי

 שיח בין הצוות לחניכים/ות בנושא הלבוש

  והתאמה מגבלות  לבין  וחשיפה  אישי  ביטוי  בין 
למסגרת 

תזונה וכושר גופני במכינה 

  או הכושר,  רמת  מגדר,  לפי  המתאמנים/ות  חלוקת 
קטגוריות אחרות

  ,משותפות ארוחות  של  נורמות   – במכינה  תזונה 
אוכל פרטי והתנסויות תזונתיות

  דימוי גוף

נורמות התנהגות במגורים 

 נורמות התנהלות ולבוש בחדרים ובמקלחות

 שהייה מעורבת בחדרי בנים/ות

 שינה מעורבת בחדרי בנים/ות

תחום השטח והטיולים 

 תפקידים מגדריים שבאים לידי ביטוי בשטח

  חוליות ניווט מעורבות או נפרדות מגדרית

  שינה מעורבת בנים ובנות יחד בשטח

זהות להט"בקית

   תהליך גיבוש הזהות המגדרית האישית

  תהליך החשיפה של החניכים/ות מול הבית

   תהליך החשיפה של החניכים/ות מול המכינה

מיפוי סוגיות מרכזיות של מיניות 
ומגדר במכינות 
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יחסי מין במכינה 

 נהלים - איסור מול אפשור

  נורמות - יחסי מין בתוך ומחוץ לזוגיות, בני זוג מהמכינה ובני זוג מהבית

  תכנים מיניים שהחניכים/ות מעלים/ות מול אנשי/נשות הצוות

התמודדות עם פגיעות מיניות 

 מקרים שהתרחשו מחוץ למכינה, שנחשפים בפני הצוות בשנת המכינה

  מקרים שמתרחשים בין החניכים/ות בשנת המכינה

 היכרות עם גורמי סיוע וייעוץ

התמודדות עם הפרעות אכילה

  מקרים שהחלו לפני שנת המכינה, שנחשפים בפני הצוות

  מקרים שמתפתחים בשנת המכינה

 היכרות עם גורמי סיוע וייעוץ

** סוגייה זו כוללת מקרה בוחן שיופיע בפרק הבא
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הובלת שיח ותהליכים 
חינוכיים בסוגיות של מיניות 

ומגדר 

תשומת לב, רגישות, מודעות 
וערנות 

שמירה על הביטחון, 
הפרטיות והרווחה הנפשית 

של כל חניך וחניכה 

קידום מרחב בטוח ומכבד 
לכל אחד ואחת להביע דעה 

ולהתנהג על פי דרכו/ה

גישה פרואקטיבית של 
לקיחת אחריות, יוזמה והובלה  

עידוד שיח פתוח, המאפשר 
מורכבות והכרה בייחודיות 

ושונות בחוויות החיים 

חתירה לשוויון מגדרי, מתוך 
תפיסה של צדק חברתי 

קביעת קווי המדיניות, 
הנורמות והנהלים של 

המכינה בכל תחום ובכל 
סוגיה   

"האישי הוא הפוליטי" – 
בקיאות והיכרות עם היבטים 

הפוליטיים של סוגיות של 
מיניות ומגדר, לצד ההיבטים 

האישיים

עקרונות מנחים עבור אנשי ונשות 
חינוך במכינות הקדם-צבאיות
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דוגמאות למקרי בוחן
סוגיית הסטריאוטיפים המגדריים במכינה

תיאור המקרה

במליאת המכינה )שבה יש יותר בנות מבנים(, רוב הדוברים הם בנים. תמיד מי שמדבר ראשון הוא בן. בנים 
ונמנעות מלהביע עמדה, או  משתלטים על השיחה. פה ושם גם בת אומרת את דעתה, אבל הרוב שותקות 

אומרות את דעתן רק למי שיושב/ת לידן. 

נקודות המבט שעשויות לעלות - עמדות פוטנציאליות של חניכים וחניכות
שייקחו אחריות. מי שמדבר/ת הם אלו שיש להם מה להגיד וכל השאר כנראה חסרי/ות עמדה. . 1
בנים אומרים את דעתם, גם אם היא לא ממש מגובשת. בנות יביעו עמדה רק אם הן בטוחות במה שיש . 2

להן לומר.
צריך לדאוג להעדפה מתקנת עד שדברים יקרו מעצמם. כלומר – לוודא שמספר שווה של בנות ובנים . 3

ידברו במליאה על ידי הנחייה ומתן רשות דיבור.
יותר . 4 גבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  צריך  ולכן  יותר  טובה  אחרת,  תרבות  ליצור  מנסים/ות  אנחנו  מכינה 

ולהתאמץ ליצור שוויון.

תפקיד הצוות החינוכי 
להיות מודע/ת ולשים לב מי נותנ/ת את הטון ואילו קולות נשמעים.. 1
לבקש מחניכ/ה לאגד נתונים סטטיסטיים, על מנת לתקף את הרגשות בעובדות.. 2
להעלות את סוגיית התפקידים המגדריים בשיח הציבורי בקבוצות ו/או במליאה.. 3
לעקוב אם יש שינוי התנהגות בעקבות הצפת הנושא על סדר היום.. 4
לשים לב האם ניתן לראות שינוי במהלך השנה, במידת ההשתתפות וההתבטאות של בנות.. 5

המלצות למסרים חינוכיים 
חשיבות תחושת הביטחון של כל אחד ואחת בהשמעת הקול האישי בקבוצה גדולה. . 1
שיעור . 2 ופחות:  יותר  דומיננטיים/ות  הבנות  או  הבנים  שבהם  פורומים  או  לנושאים  לב  תשומת  הסבת 

קבוצתי, שיחת ראש מכינה, הכנה לשירות משמעותי, שיחת קבוצה ועוד.
השולטים/ות בשיח הם לרוב קובעי/ות האווירה ומעצבים/ות את המרחב הציבורי.. 3
לגיטימציה לריבוי קולות וזהויות מגוונות במכינה.. 4
עידוד הבנים והבנות לקחת חלק בשיח קבוצתי-רגשי ובשיח חברתי-ערכי באופן שווה.. 5
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סוגיית הלבוש במכינה
תיאור המקרה

אין קוד לבוש מוסכם ומוגדר במכינה. כל מכינאי/ת בוחר/ת כיצד להתארגן ולהתלבש לימי הלימוד והפעילויות 
השונות במכינה. תופעות רווחות הן לבוש חשוף, בייחוד בימים החמים, הגעה לשיעורים עם פיג'מה ]בייחוד 

למשבצות הבוקר[, או לבוש לא מותאם למפגש עם גורם חיצוני.

נקודות המבט שעשויות לעלות - עמדות פוטנציאליות של חניכים וחניכות
לבוש הוא ביטוי אישי, אין שום הצדקה להתערב בזה או לדרוש סטנדרט מסוים. תנו לנו להתלבש איך . 1

שבא לנו.
ובהקשר . 2 בסביבה  ולהתחשב  לב  לשים  וצריך  בקבוצה  חיים  אנחנו  אבל  אישי,  ביטוי  אמנם  הוא  לבוש 

שלקראתו מתלבשים. לא כל בגד מתאים לכל פעילות.
לבוש חשוף של גברים ונשים כאחד, עלול לעורר אי נוחות ולהסיח את הדעת בקרב המכינאים/ות, הצוות, . 3

המרצים/ות וכ'ו. 
בארגונים ובחברות שונות יש קוד לבוש מוסכם ומוגדר שכולם כפופים אליו. באופן שבו אנו מתלבשים/. 4

ות במכינה, אנו מייצגים לא רק את עצמנו מול גורמי חוץ, אלא גם את המכינה. 

תפקיד הצוות החינוכי 
לדון ולקבל החלטה לגבי מדיניות המכינה בנוגע לסוגיית הלבוש – קוד לבוש, האם ואיזה? . 1
לפתח שיחה חינוכית על הלבוש המתאים להקשרים שונים בחיים.. 2
במקרים פרטניים – לשוחח באופן אישי עם מכינאי/ת על הנושא של לבוש מותאם ומכבד.. 3
פתיחות לשיח עם המכיניסטים/ות על האפשרויות והגבולות. . 4

המלצות למסרים חינוכיים
מודעות לכך שאנו נראים, ולכן דרך הלבוש שלנו משפיעה על האופן שבו תופסים אותנו.. 1
ביטוי אישי וחירות אישית זה דבר חשוב וראוי ולכן נושא הלבוש הוא מורכב והדיון בעניינו צריך להיות . 2

רגיש מאוד, עם יותר סימני שאלה ופחות סימני קריאה.
היכרות עם העובדה שמקומות, אירועים, הקשרים וזמנים שונים בחיים מתאימים ללבוש מסוגים שונים, . 3

לדוגמה: בגד ים בים ולא בהרצאה באוניברסיטה, או בהקבלה: גופייה ומכנסיים קצרים בפעילות פנימית 
ולא בעבודה קהילתית. 

נוחות . 4 יעורר תחושת אי  יבייש או  הקפדה על כך שהשיח בעניין סוגיית הלבוש עם מכיניסטים/ות לא 
בקרב חניכ/ה.
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סוגיית היציאה מהארון במכינה
תיאור המקרה

שלושה חודשים לאחר תחילת השנה, אחד החניכים יצא מהארון בשיחת קבוצה וסיפר לחברים/ות לקבוצה 
שהוא הומו. השיחה עם הקבוצה התקיימה לאחר שיחה אישית עם המדריכה, שבה החניך שיתף אותה בתהליך 

ההבשלה שלו לחשיפה וברצון לספר לסביבה על נטייתו המינית, על אף שלמשפחתו טרם סיפר. 

נקודות המבט שעשויות לעלות - עמדות פוטנציאליות של חניכים וחניכות
טוב שהוא סיפר והוריד את העניין מליבו, עכשיו בוודאי יהיה פתוח יותר וירגיש חופשי להיות עצמו מול . 1

החברים לקבוצה. 
אם החניך לא סיפר למשפחה, אולי יש שם קונפליקטים וסביבה בעייתית ולא תומכת.. 2
נוחות בקרב שאר הבנים – במיוחד מי שאיתו בחדר . 3 יכולה לעורר אי  יציאה מהארון של חניך במכינה 

ובמקלחות.
המכינה צריכה לעודד שיתוף וחשיפה ופתיחות לזהויות להט"ביות מגוונות. . 4

 

תפקיד הצוות החינוכי 
לגלות ערנות לכך שלתהליך עלולה להתלוות מצוקה נפשית והפניה לסיוע וליווי רגשי מקצועי במידת . 1

לצורך.
פתיחת השיח על תהליך היציאה מהארון מול הבית והשפעתו על החניכ/ה. . 2
לסייע לחניכ/ה לשתף באופן מוגן ומותאם, בזמן ובמקום הנכון עבורו/ה. . 3
מודעות ורגישות לכך שיציאה מהארון של חניך, עשויה לעורר תגובות ורגשות מצד חניכים/ות אחרים/ות, . 4

ולכך שהמכינה מחויבת לסובלנות והכלה של כלל החניכים/ות. 

המלצות למסרים חינוכיים
הדגשת שוויון ערך האדם והחשיבות של הענקת יחס מכבד ושוויוני לכל חניכ/ה ולכל אדם, ללא קשר . 1

לנטייתו/ה המינית. 
מתן לגיטימציה לזהויות מגוונות, לביטוי וחשיפה אישית של כל אחד/ת על פי דרכו/ה.. 2
ביסוס המכינה כמרחב בטוח לכל אחד ואחת - במגורים, במקלחות, בקבוצה וכ'ו.. 3
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סוגיית הזוגיות במכינה 
תיאור המקרה

עד אמצע שנת המכינה, נוצרו זוגות רבים בקרב החניכים והחניכות. ניתן לראות מכיניסטים/ות שמבלים זמן 
וכן בסופי השבוע בבית. ההשתייכות ל"קהילת" הזוגות במכינה היא סמל  רב ביחד במהלך השבוע במכינה 

סטאטוס ונוצרה מעין "קליקה" חברתית של הזוגות בתוך הקבוצה. 

נקודות המבט שעשויות לעלות - עמדות פוטנציאליות של חניכים וחניכות
והאנרגיה . 1 הלב  תשומת  את  ומסיטה  במכינה  החיים  תחומי  בכלל  מהשתתפות  גורעת  במכינה  זוגיות 

מלקיחת אחריות, הובלה וולונטארית ויצירת קשרי חברות. 
זוגי במהלך השנה . 2 בביסוס קשר  במכינה מתנסה  זוג  בן/ת  מי שמוצא/ת  ונפלא.  חיובי  דבר  היא  זוגיות 

המעצבת הזו. 
החבורה הסגורה של הזוגות בנויה מאנשים שחושבים את עצמם וגורמים למי שלא בזוגיות להרגיש לא . 3

שייך ולא בנוח.
קשה לשמור על הפרטיות במסגרת זוגיות במכינה, תמיד נמצאים ב"אור הזרקורים", כולם רואים ומרכלים . 4

על כולם ואין דרך להתחמק מהאינטנסיביות והצפיפות של חיי הקבוצה. 

תפקיד הצוות החינוכי 
פתיחות לשיח עם החניכים/ות בנוגע לזוגיות, מערכות יחסים וקשרים ודרכים ראויות ומיטיבות לקיים . 1

אותם.
לכך . 2 ורגישות  וצפופה  חיים משותפת  במסגרת  בתוך  בזוגיות  להתעורר  המורכבות שעלולה  שיקוף של 

שלעתים זוגות זוכים למעמד חברתי "מיוחד" או "נעלה" בתוך הקבוצה. 
זיהוי דפוסים פוגעניים בזוגיות בין שני חניכים/ות במכינה. במקרים של פגיעה כחלק מזוגיות - שמירה על . 3

פרטיות מחד, ועל ביטחון אישי מאידך. 
מודעות ורגישות כלפי החניכים/ות שאינם/ן נמצאים/ות בזוגיות והסוגייה הזו משפיעה עליהם ומעסיקה . 4

גם אותם.  

המלצות למסרים חינוכיים
השיח במכינה על הדרך ההומניסטית והראויה להתנהל בתחומי חיים שונים, רלוונטי ותקף גם בתחום . 1

הזוגיות והדרך ההומניסטית והראויה לנהל אותה.   
דרישה להתנהלות זוגית מתחשבת ומותאמת במרחב הציבורי ושמירה על מרחב בטוח לכלל הצדדים.. 2
זוגיות אינה מזכה ב"זכויות יתר" מול הצוות או מול הקבוצה.. 3
זוגיות היא חלק טוב וחשוב מהחיים, אך חשוב גם למצוא איזון ושילוב עם תחומי חיים נוספים ולא לאבד . 4

פרופורציות ולהזניח מחויבויות אחרות במכינה. 
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סוגיית המיניות במכינה
תיאור המקרה

"מדרגת" את הבנות במכינה  ביניהם. החבורה  וצוחקים  יושבים על הדשא במכינה  בנים מכיניסטים  קבוצת 
ומעניקה ציון מספרי על פי קריטריונים חיצוניים ומיניים – הבנים למעשה עוברים על רשימת הבנות במכינה 

ומדרגים מי הכי יפה, מושכת וכ'ו. 

נקודות המבט שעשויות לעלות - עמדות פוטנציאליות של חניכים וחניכות
אין שום בעיה בזה, סתם שעשוע של בני נוער ומותר להם לצחוק בינם לבין עצמם על מה שהם רוצים. יש . 1

הבדל בין מעשים לבין לדיבורים והבדל בין מה שנאמר בקבוצה הכללית לבין מה שמדובר בקבוצת הבנים.
ולא . 2 ולהציב אמירה ברורה שזה דיבור לא מכבד  מי שעובר ושומע את סוג ההומור הזה חייב להתערב 

מקובל בשום מצב.
המכינה היא אמנם חממה ליצירת עולם טוב יותר מהעולם החיצון, אבל צריך לקבל את זה שמכיניסטים/. 3

ות מגיעים מהעולם וחוזרים אליו וזה הומור לגיטימי בחברה. 
מנהג בלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת, שיחשבו איך הם היו מרגישים אם היו מחפיצים אותם בצורה . 4

כזאת.

תפקיד הצוות החינוכי 
לגלות ערנות כלפי תופעות חברתיות סמויות ובלתי פורמאליות בקרב החניכים/ות.. 1
להציף דפוסים פוגעניים ולשקף את המשמעויות עבור כלל החברים/ות בקבוצה.. 2
להפגין נכונות לעיסוק בנושאי מיניות עם החניכים/ות בשיחות אישיות. . 3
להציב גבול בנוגע לתרבות השיח וההתנהגות הראויה במכינה. . 4

המלצות למסרים חינוכיים
שיח על מיניות הוא חשוב ומקדם והוא לא חייב להתבטא בדיבור פוגעני ומחפיץ. . 1
פתיחות לשיח עם החניכים/ות בנוגע למיניות בריאה ומכבדת. . 2
השיח במכינה על הדרך ההומניסטית והראויה להתנהל בתחומי חיים שונים, רלוונטי ותקף גם בתחום . 3

השיח על מיניות והדרך ההומניסטית והראויה לנהל אותו.   
נורמות של שיח מתחשב ומותאם במרחב הציבורי ושמירה על מרחב בטוח לכלל הצדדים.. 4
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כאן המקום להוספת תיאור מקרה משלכם/ן
אנשי הצוות הניהולי במכינות הקדם-צבאיות – כאן תוכלו להוסיף התייחסות למקרים רלוונטיים שנתקלתם/ן 
בהם במכינה. תיאור המקרה יוכל לשמש כבסיס לשיחה צוותית, על מנת לפתח את הגישה החינוכית הראויה, 

על פי ערכי המכינה. 

תיאור המקרה:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

נקודות המבט:

_____________________________________________________________________________________  .1

_____________________________________________________________________________________  .2

_____________________________________________________________________________________  .3

_____________________________________________________________________________________  .4

תפקיד המדריכ/ה בסיטואציה:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

מסרים חינוכיים:

_____________________________________________________________________________________  .1

_____________________________________________________________________________________  .2

_____________________________________________________________________________________  .3

_____________________________________________________________________________________  .4
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המלצות למקורות 
  מידע אמין על מין - "מידע אמין על מין" הוא מיזם חברתי בחינוך מיני, שנותן מענה להורים, ילדים/ות

/https://www.minamin.org  - ומתבגרים/ות, צוותים חינוכיים וטיפוליים

  סיוע מרכזי  תשעה  תחתיו  המאגד  גג,  ארגון   - מינית  תקיפה  ונפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכזי  איגוד 
/https://www.1202.org.il - מקומיים, שמטרתם המרכזית היא מאבק באלימות מינית

 /http://www.igy.org.il - איג"י - ארגון נוער שפועל למען העצמה של בני/ות נוער גאה

 /http://www.hoshen.org - חוש"ן – ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב

  ובני/ות ילדים/ות  של  המיני  בחינוך  מעורבים  להיות  למבוגרים  המסייע  חברתי,  מיזם   - השיחה 
https://www.youtube.com/channel/  - העיניים  בגובה  ומיניות  מין  על  מידע  באמצעות  נוער, 

 UCziRTyx306Fb5VxTqi6L67A

 https://kotar. - ללמוד פמיניזם: מקראה - אוסף מאמרים, מקורות ומסמכי יסוד במחשבה הפמיניסטית
cet.ac.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=96026506

  ,מרכז יהל – מרכז ייעוץ והדרכה לחיי אישות, הוקם כדי לתת מענה ליחסים ומיניות באופן פתוח ומצמיח
/http://merkazyahel.org.il - מתוך גישה יהודית

  היא-סטוריה -  פרויקט שהוקם במטרה להפיץ בצורה נגישה מידע בעברית, על נשים שעשו היסטוריה
 /https://herstory.co.il - בתחומים שונים, בדגש על מגוון תרבותי, פוליטי, תקופתי וגיאוגרפי

  שיעורי פמיניזם ומגדר – המלצות של אילאיל קופלר – מאגר תכנים, חומרים, מקורות ומערכי פעילות
http://ililkofler.wixsite.com/feministschool -

 https://www.ted.com/attend/conferences/ - טד נשים – אוסף הרצאות "טד" בנושאי פמיניזם ומגדר
 special-events/tedwomen

  ELSE  - בארה"ב  חינוך  ארגון  מקים  ופורנוגרפיה.  מיניות  מגדר,  על  ומרצה  דובר  כותב,   - גבריאלי  רן 
 /FOUNDATION - http://elsebyrangavrieli.com

  מכנה משותף - עמותה לחינוך מגדרי בישראל המעבירה הרצאות לארגונים, השתלמויות למורים וסדנאות
/https://www.common-ground.org.il - לתלמידים/ות בנושאים מגדריים

 http://politicallycorret. - פוליטיקלי קוראת – עיתון יומי חדשותי שנכתב על ידי נשים, בנושאים מגדריים
 /co.il

  אסל"י – ארגון סרט לבן ישראל - חלק מתנועה כלל-עולמית של גברים הפועלים למיגור האלימות נגד
 /https://www.facebook.com/whiteribbonisrael - נשים

  חברותא – ארגון הומואים דתיים, הפועל על מנת לקדם שיח מקבל ומכיל של הומואים, לסביות, בי וטרנס
 /https://havruta.org.il  - בחברה הדתית

  בת קול - ארגון לסביות דתיות, שהוקם בידי נשים שאינן מוותרות על זהותן הדתית ועל זכותן לממש את
 /http://www.bat-kol.org -  חייהן כלסביות
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