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 חוסר שיתוף פעולה וקיפאון 

אינם הסכמה פעמים רבות כשאנו במצב 

מפחיד או מאיים, הגוף עשוי להיכנס למצב של 

קיפאון: תחושה של שיתוק וחוסר יכולת להגיב. 

במצב כזה קשה להביע התנגדות, לכן חשוב 

לזכור - קיפאון אינו הסכמה!

 קודם כל, לשאול 
“אפשר?”, “זה נעים לך?” – לדבר 

זו הדרך הכי טובה לדעת בביטחון 

האם מי שאיתך רוצה, והאם גם למי 

שאיתך כיף ונעים. 

 שתיקה אינה הסכמה 

קיבלת תשובה 
אם לא 

ברורה – פשוט לעצור.

מפורשת - פשוט לעצור. אם אין הסכמה חופשית 
כן, גם אם רק נראה לך שמי שאיתך 
לא רוצה או לא בטוח/ה - לעצור.

 לשים לב לשפת גוף 

להיות רגיש/ה לשפת הגוף של מי שאיתך. 

מי שאיתך מסתכל/ת לך בעיניים? היא/הוא 

 פעיל/ה ומשיב/ה במגע? אם 

לא – פשוט לעצור.

אנחנו חיים בתקופה מבלבלת, ומקבלים כל הזמן מסרים סותרים לגבי איך 
צריך להתנהג, להיראות ולהרגיש. בכל מה שקשור למין ומיניות, הדברים לא 
תמיד ברורים... מגע מיני יכול להיות מהנה ונעים, אבל כשהוא נעשה בתנאים 

מתאימים ובטוחים, כלומר במצב שבו יש הסכמה חופשית.

זו לא הסכמה חופשית אם היא מושגת 
באמצעות אלימות, לחץ, סחיטה או איומים. 

זו לא הסכמה חופשית אם מי שאיתך 
נמצא/ת במצב של חוסר הכרה או הכרה 

מעורפלת, למשל בעקבות צריכה מרובה של 
סמים ו/או אלכוהול.

זו לא הסכמה חופשית אם לאדם אחד יש 
סמכות או אחראיות על האדם השני, למשל: 

 מורה ותלמיד/ה, מדריכ/ה וחניכ/ה, 
הורה וילד/ה או מעסיק/ה ועובד/ת.

זו לא הסכמה חופשית אם האדם השני 
היא/הוא בעל לקות שכלית או נפשית.

לפי החוק הסכמה חופשית קיימת רק מעל 
גיל 14. יחד עם זאת, בין הגילאים 14-16, 
קיום יחסי מין - גם אם הייתה הסכמה - 
ייחשב עבירה על החוק, אם פער הגילאים 

הוא מעל שלוש שנים.

הסכמה חופשית אומרת שאם יש הסכמה למשהו 
אחד, לא חייבת להיות הסכמה למשהו אחר. אם 
יש הסכמה פעם אחת, לא חייבת להיות הסכמה 

שוב. אם יש הסכמה עם מישהו/י אחד/ת, לא 
חייבת להיות הסכמה עם מישהו/י אחר/ת.

הסכמה חופשית היא הסכמה שנובעת מרצון 
הדדי, וניתנת באופן מפורש. זהו מצב שבו 

לא מופעל לחץ, מצב שבו אפשר להסכים 
אבל אפשר גם לסרב, בלי לחשוש שיקרה לך 

משהו רע.


