
 

 מיקום הקורס:  ⮘

 , לשעבר בניין בנק פועלים( 98) שדרות תל חי קרית שמונה מרגלית סטארט אפ סיטי גליל ,

 

  יום ושעה קבועים:   ⮘

 20:00-21:30ימי שני 

 

 תיאור מפורט של הקורס ומטרותיו: ⮘

 מיניות הינה חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם, מלידתו ועד סוף חייו. 

(, הגדיר את מיניות האדם כאנרגיה המניעה אותנו לבקש אהבה, מגע, חום WHOארגון הבריאות העולמי )

ת והיא כה משמעותית לבריאות ואינטימיות. השפעתה ניכרת על הפרט במחשבות, רגשות ואינטראקציות בינאישיו

 הפיזית והנפשית של כל אדם ואדם והזכות לממש אותה, נכללת בזכות היסוד של הפרט להיות בריא.

  ולנסיבות חיים. המיניות שלנו משתנה ככל שאנחנו מתבגרים. זה קשור לדימוי גוף, לשינויים הורמונליים ופיזיים

 רלוונטית לכולם. –כך שמיניות למעשה 

  .במיניות היום יומית, נועד לכל מי שרוצה לדעת קצת יותר, להבין קצת יותר ולהעמיק הקורס

זו שלא רואים אותה בסרטים )לא אלו של הוליווד ולא אלו של הפורנו(, לא דוברה )או כמעט שלא דוברה( בילדות 

 ואולי גם לא מדוברת עד היום.

 מינית מוסמכת.  עו"ס ומטפלת –הקורס יועבר על ידי ד"ר חגית רודריגז 

היבט קצת אחר של מיניות  -בהתאם לנושא המפגש -בכל מפגש תקח חלק מרצה אורחת, מומחית בתחומה, שתאיר 

 האדם.

  

 תאריך ונושא לכל מפגש  לימודי: ⮘

  מהי מיניות ולמה כל כך קשה לנו לדבר על "זה"מבוא למיניות:  - 9/5/22

 מטפלת מינית מוסמכתד"ר טל פלג שגיא, פסיכולוגית  מרצה אורחת:

  מיניות ו"המחלות השקופות" - 16/5/22 

 , עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית פסיכודינאמית.שחר הברמרצה אורחת: 

 ארונות והיציאה מהן -   23/5/22

 מרצה אורחת: יעל קאלימי, מאמנת אישית, מלווה בתהליכי יציאה מהארון.

  מיניות ויהדות  30/5/22

 איילת גורליק בלנית. מרצה אורחת:

 

 אקדמיה בכיכר

  2022 יוני – מאי  :מועד       ב"תשפ :שנת לימודים

 ז גארסיארודריג חגית ר"ד:  שמות המלמדות

 קאלימי יעל ,גורליק אילת , הבר שחר ,שגיא פלג טל ר"ד 

 :   שם הקורס

 מדברים על "זה" המיניות הלא מדוברת



 

 

 

 פרטי התקשרות עם המלמד/ת בקורס: ⮘

 גארסיא -ד"ר חגית רודריגז 

Hagit.rg@gmail.com  0506506611 )וואטסאפ בלבד( 

 

 

 

 )כולל הנחיות ולוחות זמנים, אם יש(:תיאור מפורט של מטלת הקורס המשותפת  .1

 

 )לפי כללי הכתיבה האקדמיים המלאים(:ביבליוגרפיה  .2
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 . מודןברים מדברים מיניותג –זקופים (. 2020אשור, י' )

 . תל אביב: ידיעות אחרונות84-95. )עמ' (מתעוררים: גברים מדברים מיניות(. 2020דהן, ר' )

 מבט אינטימי לעולם המיניות העצמית של נשים. –דברים שרציתי לגעת (. 2007פליסקין, ג'. )

 משכל.

 ידיעות ספרים. תל אביב: נשים מדברות על מיניות. -ערות (. 2017מור סלע, ת' )

התמודדות עם הלכות נידה בקרב נשים נפגעות  –ועתה אחותי החרישי ( 2010צ'פמן, ת' )

 ,48. דעות, תקיפה מינית

 

 עזרים ללמידה עצמאית  .3

 :)אם יש לינק לסרט, הרצאה מוקלטת, אירוע רלוונטי, נא לצרף(

 

 

 9424e1d5bgu.pinecast.co/episode/-in-https://made/-תפקוד מיני   .1

 מיניות ושיפור התקשורת בזוגיות : .2

ohttps://www.youtube.com/watch?v=fKiXy24Fij 

mailto:Hagit.rg@gmail.com
https://made-in-bgu.pinecast.co/episode/5d1e9424/-
https://www.youtube.com/watch?v=fKiXy24Fijo


 

  

 על מיניות ומחלות  .3

https://youtu.be/Az3c8pSZNUc 

 

 לנצח את הסרטן ולהשאר אישה מינית .4

 /U50K4VLN6https://www.ynet.co.il/dating/sexappeal/article 

 איך לטפל בסובלים מדכאון בלי לפגוע במיניותם .5

https://omny.fm/shows/sexappeal/44 

 

 למה חשוב שתדברו לפני שאתם נכנסים למיטה?  .6

https://www.ynet.co.il/dating/sexappeal/article/AN3KIC6JW 

 טבילה בזמנים של חוסר וודאות .7

 

 

 

  עשייה חברתית כפרויקט מתמשך לאחר סיום הקורס   –תוצר המשך לקורס  .4

 עשייה ; תחומים בהם ניתן לפעול; ( )שותפים פוטנציאליים להמשך 

 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!

https://youtu.be/Az3c8pSZNUc
https://www.ynet.co.il/dating/sexappeal/article/U50K4VLN6
https://omny.fm/shows/sexappeal/44
https://www.ynet.co.il/dating/sexappeal/article/AN3KIC6JW

