
Navigating on a bumpy road
קורס חינוך מיני  –מפגש שני 
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מפגש שני

מקרי הבוחןשיתוף •
ההתפתחות המיניתשלבי •
ודילמותאתגרים •
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?מאיזה גיל מתחילה ההתפתחות המינית
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חברתיתפיזית קוגניטיביתתרבותיתרגשית
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תאוריית ההתפתחות
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ההתפתחות המינית קוראת  

בשלבים וכל שלב מובנה  

על השלב שלפניו
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סקרנות                    שיח                   גבולות              למידה
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גלובלייםאתגרים 

טשטוש הגבולות
אופי התא המשפחתי

והשגיותדגש על תחרותיות 



0-6הראשוןהשלב

מגע ,מבט ,פהדרךלמידה
להפרשותהתייחסות

המיןאבריגילוי
הגוףגבולות
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0-6האתגרים החינוכיים בגילאי 

קביעת נורמות התייחסות להפרשות 

מפגש ראשוני עם סקרנות מינית ובדיקת גבולות

המינון של השיח והמידע

תיווך והפרדה בין עולם הילדים לעולם המבוגרים

התנהלות בטוחה ברשת

מגדר
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7-10–השלב השני 
עצמאות

חברה
מבוכה

מפגש עם עולם המבוגרים
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7-10האתגרים החינוכיים בגילאי 

הצבת גבולות

תיווך חברתי

מענה על שאלות ברמה מפורטת יותר-המינון של השיח והמידע

תיווך של עולם המבוגרים

תכנים תואמי גיל, פלאפון ראשון–התנהלות בטוחה ברשת 

מיניות במרחב הפרטי
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ההתבגרותארבעת תחומי ההתפתחות המינית בגיל 

פזיולוגי/ גופני 1.
רגשי2.
חברתי3.
קוגנטיבי4.
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11-14–השלב השלישי 
הורמונים

השתנות דרמטית
לעצמי ולסביבה–מודעות חדשה 

סקרנות מינית חיצונית
שיפוט חברתי–קבוצת השווים 
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11-14האתגרים החינוכיים בגילאי 

. וסת/ לתת את ההקשר החיובי קרי לילה 
.להכין אותם למה שעומד לקרות

לתת יד לילד ולילדה במעבר הדרמטי מילדות לבגרות
תיווך של עולם המבוגרים

מגע ראשון
מערכות יחסים ראשונות

התנהלות בטוחה ברשת 

סהר גל–-קורס חינוך מיני –מפגש שני 



ומעלה15–השלב הרביעי 

קצב הגדילה מואט
אינטמיותמערכות יחסים 

תהליכי גיבוש זהות  
קבוצת השווים במרכז

ורגשיתקוגניטיבתהתבגרות 
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ומעלה15האתגרים החינוכיים בגילאי 

קרבה גדולה לעולם המבוגרים
קבועות/מתמשכות-התנסויות מיניות  

מיניות, חברה, זהות–בדיקת גבולות 
רצון לעצמאיות מלאה/עצמאיות  

הורית /ערעור סמכות מבוגר
סיכון/התנסויות קצה

השפעות של קבוצת השווים
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