
 
 ?מהי הסכמה חופשית

  איום או לחץושפע ממ לאמהאדם ו בארצון חופשי. 

  אומרגישים שאפשר להגיד כן מתבטאים כשרצון והסכמה 
 )לא יקרה לי משהו רע אם אסרב(.לא במידה שווה 

 .הסכמה צריכה להתקבל לפני מעשה 

  ואין כל סיבה להפעיל לחץ כדי שיקרה משהו. הדדיותמצב שבו יש 

  זה דבר שצריך לחדש אותו כל הזמןהסכמה חופשית: 
o  מסוים זה לא אומר שיש הסכמה למשהו אחר. לדבראם יש הסכמה 
o  א אומר שהיא/הוא רוצה , זה לבעבר והיא/הוא הסכימ/ה את זהאם עשיתם

 .שוב זאת

 האם מישהי שהסכימה לבוא אלי הביתה סכמהוב להבין למה מתייחסת החש :
 אסור להניח הנחות כאלו!בהכרח מסכימה גם לקיים יחסי מין? 

עוצרים ומבררים. אם אין . אם משהו לא בטוח אם יש ספק אין ספק: כלל הברזל
 .עוצרים –הכי קטן, מחויך, עדין אם שומעים "לא", גם אם  .עוצרים ,הסכמה מפורשת

 

 גילאי הסכמה בחוק:
 .אונסהסכמה, נחשב ב. קיום יחסי מין, גם אם החוק לא מכיר בהסכמה – 41עד גיל 
בעילה אסורה בהסכמה יתה הסכמה( יחשב קיום יחסי מין )בהנחה שה – 41-41גילאי 

שנים )נובע מהשפעת יחסי  3)שהיא עבירה פלילית(, אלא אם הפער בין בני הזוג הוא עד 
 (.אלההכוחות ופערים בציפיות בגילאים 

 .טיפול או פשית כל עוד אין יחסי מרות, תלותיש הסכמה חו  –41-41גילאי 
 .הסכמה חופשיתהנעשה ללא  מעשה בעל אופי מיניכל  –תקיפה מינית 

ליטוף, נשיקה, חיבוק, חשיפת אברי מין, מגע באברי מין, מגע  – מעשה בעל אופי מיני
 .מיני מלא מכל סוג
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 "עץ הדעת"

 ינוך למיניות בריאה חי 

 "עץ הדעת"

 ינוך למיניות בריאה חי 

 "עץ הדעת"

 ינוך למיניות בריאה חי 

 "עץ הדעת"

 ינוך למיניות בריאה חי 



 ?)לכל סוג של מגע מיני( איך מזהים הסכמה חופשית

 מיני. קט א לפנילא רק  .בטוחההמותר וחשוב לשאול. זאת הדרך  – שואלים
"אפשר לגעת לך ב____?" ן האקט: "זה נעים?", "להמשיך?", גם בזמאלא 

 "את/ה תהנה/י אם נעשה ___?"

 :ה אוהב/ת?"את?", "מה שנעשה"מה בא לך  לעורר רצון חופשי/ 

 י", "נעים".: כשמישהי/ו אומר/ת "כן", "תמשיכהסכמה שמבטאות מילים/ 

 ?לא  :מה עדיף אם קשה לי לדבר עם הפרטנר/ית, האם נכון לקיים מגע מיני
 לדבר עקב מבוכה או האפשרות לפגוע/להיפגע?

 .חשוב לדעת: שתיקה אינה הסכמה, חוסר תגובה אינו הסכמה 

 סימן לעצור!!!קיפאון הוא  ליטוף ונישוק חזרה, להבדיל מקיפאון. – הדדיות 

  %02 עדאני עושה  – 02-12 עקרון  
מהמרחק, הצד השני צריכ/ה לעשות 

. אם הוא/היא לא עושים שאראת ה
 .לא ממשיכיםזאת, 

  כןןןן!" "כן! לשמועהסכמה זה 

  להעניש אם היא/הוא  לאהסכמה זה
  .לא רוצה לקיים מגע מיני

  צריך לחפש הסכמה חופשית ולא להוכיח שאכן היתה
 וברוב מקרי התקיפה קשה להביע התנגדות. התנגדות

 הנפגע/ת קופא/ת או מפחד/ת מכדי להתנגד.

 ראות בד"כ יותר קשה לסרב או להציב גבול מאשר לה
צריך (. יש פחד שהגבול לא יכובד. לבאס חששהסכמה )יש 

 .ושיש הסכמה לוודא שאין סירוב
 ?מה משפיע על הסכמה חופשית

 לחץ "להסכים",  יש מצבים בהם מופעל – לחץ חברתי
 .חופשי למרות שאין רצון

 את התמונה שלך. אשלח לכולם , אניאם לא תשכבי איתי": או סחיטה איום" 

 אלימות פיזית 

 לא משתפ/ת פעולה,  ,אם היא/הוא מעולפ/ת, שותק/ת – כלל) סמים ואלכוהול
 (!אסור להמשיך!! –מפורש ב ה/מסכימה או לא /מקיא ,מסוחרר/ת

 (עני, ועוד-יחיד, עשיר-דחוי, קבוצה-)מקובל יחסי כוחות חברתיים… 

 לקות נפשית או שכלית 

 משמעותי פער גילאים 
לברר ו לעצור ישנוח, בלא  מרגישים. ברגע שלא בטוחים או זה קו אדום "לא נוח"

 .מותר ורצוי להתרחק מסיטואציה שמרגישה לא נוחהסכמה. 
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 ראות בד"כ יותר קשה לסרב או להציב גבול מאשר לה
צריך (. יש פחד שהגבול לא יכובד. לבאס חששהסכמה )יש 

 .ושיש הסכמה לוודא שאין סירוב
 ?מה משפיע על הסכמה חופשית

 לחץ "להסכים",  יש מצבים בהם מופעל – לחץ חברתי
 .חופשי למרות שאין רצון

 את התמונה שלך. אשלח לכולם , אניאם לא תשכבי איתי": או סחיטה איום" 

 אלימות פיזית 

 לא משתפ/ת פעולה,  ,אם היא/הוא מעולפ/ת, שותק/ת – כלל) סמים ואלכוהול
 (!אסור להמשיך!! –מפורש ב ה/מסכימה או לא /מקיא ,מסוחרר/ת

 (עני, ועוד-יחיד, עשיר-דחוי, קבוצה-)מקובל יחסי כוחות חברתיים… 

 לקות נפשית או שכלית 

 משמעותי פער גילאים 
לברר ו לעצור ישנוח, בלא  מרגישים. ברגע שלא בטוחים או זה קו אדום "לא נוח"

 .מותר ורצוי להתרחק מסיטואציה שמרגישה לא נוחהסכמה. 

 ?)לכל סוג של מגע מיני( איך מזהים הסכמה חופשית

 מיני. קט א לפנילא רק  .בטוחההמותר וחשוב לשאול. זאת הדרך  – שואלים
"אפשר לגעת לך ב____?" ן האקט: "זה נעים?", "להמשיך?", גם בזמאלא 

 "את/ה תהנה/י אם נעשה ___?"

 :ה אוהב/ת?"את?", "מה שנעשה"מה בא לך  לעורר רצון חופשי/ 

 י", "נעים".: כשמישהי/ו אומר/ת "כן", "תמשיכהסכמה שמבטאות מילים/ 

 ?לא  :מה עדיף אם קשה לי לדבר עם הפרטנר/ית, האם נכון לקיים מגע מיני
 לדבר עקב מבוכה או האפשרות לפגוע/להיפגע?

 .חשוב לדעת: שתיקה אינה הסכמה, חוסר תגובה אינו הסכמה 

 סימן לעצור!!!קיפאון הוא  ליטוף ונישוק חזרה, להבדיל מקיפאון. – הדדיות 

  %02 עדאני עושה  – 02-12 עקרון  
מהמרחק, הצד השני צריכ/ה לעשות 

. אם הוא/היא לא עושים שאראת ה
 .לא ממשיכיםזאת, 

  כןןןן!" "כן! לשמועהסכמה זה 

  להעניש אם היא/הוא  לאהסכמה זה
  .לא רוצה לקיים מגע מיני

  צריך לחפש הסכמה חופשית ולא להוכיח שאכן היתה
 וברוב מקרי התקיפה קשה להביע התנגדות. התנגדות

 הנפגע/ת קופא/ת או מפחד/ת מכדי להתנגד.

 ראות בד"כ יותר קשה לסרב או להציב גבול מאשר לה
צריך (. יש פחד שהגבול לא יכובד. לבאס חששהסכמה )יש 

 .ושיש הסכמה לוודא שאין סירוב
 ?מה משפיע על הסכמה חופשית

 לחץ "להסכים",  יש מצבים בהם מופעל – לחץ חברתי
 .חופשי למרות שאין רצון

 את התמונה שלך. אשלח לכולם , אניאם לא תשכבי איתי": או סחיטה איום" 

 אלימות פיזית 

 לא משתפ/ת פעולה,  ,אם היא/הוא מעולפ/ת, שותק/ת – כלל) סמים ואלכוהול
 (!אסור להמשיך!! –מפורש ב ה/מסכימה או לא /מקיא ,מסוחרר/ת

 (עני, ועוד-יחיד, עשיר-דחוי, קבוצה-)מקובל יחסי כוחות חברתיים… 

 לקות נפשית או שכלית 

 משמעותי פער גילאים 
לברר ו לעצור ישנוח, בלא  מרגישים. ברגע שלא בטוחים או זה קו אדום "לא נוח"

 .מותר ורצוי להתרחק מסיטואציה שמרגישה לא נוחהסכמה. 



 


