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ם שוני : הקורס יהווה קורס מבוא לעולם המיניות והטיפול המיני. במסגרתו נלמד על היבטיםתיאור הקורס

ניות, ת מימינית, פגיעו-מינית, מיניות ומגדר, מיניות חדבמיניות האדם, כגון הפיזיולוגיה של ההתנהגות ה

ונים יתן פאמיניות ונכות ומיניות לאורך חיי האדם. בנוסף, נעסוק בעקרונות הטיפול המיני: בעיות שכיחות 

 פרטים וזוגות לטיפול זה, ודרכי התערבות וטיפול נפוצות.

 

 :דרישות

"חות לכלול את דעתכם על המאמר: לפחות הדועל . דו"חות קריאה על קריאת החובה ניהגשת ש .1

וגשו באמצעות המודל עד של נקודה לשיפור. הדו"חות יה אחת של נקודה לשימור ופסקה פסק

ויש לעקוב אחר מסמך זה,  את רשימת מאמרי החובה ניתן למצוא בהמשך .23:59 -שני בליום 

אים, את המאמרים יש המאמר המתאים לכל שיעור. כדי למנוע בלבול, גם אם ישתנה סדר הנוש

 (20%) מותר להקדים בהגשת מאמר, אך אין לאחר.להגיש על פי רשימה זו. 

על אחד מנושאי השיעור או נושא אחר  ,בדיוק שלושהגשת עבודה אקדמאית בקבוצות של ה .2

. בתחום המיניות. יש לאשר את הנושא מראש. פרטים נוספים על העבודה יינתנו במהלך הסמסטר

(60%.) 

 (.20%ייר מסכם הכולל סיכום אישי של הנלמד בקורס )כתיבת נ .3

 

  הקורס ילווה בסרטים להמחשת חלק מן הנושאים ולמטרות לימודיות ועלול לכלול תמונות

 בעלות אופי מיני.

 

 )ייתכנו שינויים בסדר הנושאים( רשימת הנושאים שילמדו בקורס

 

 בה?  הי מיניות ומדוע עלינו לעסוקמ – מבוא לקורס -נושא ראשון 

 

מנגנונים כימיים ומבנים אנטומיים  – של ההתנהגות המיניתולאנטומיה מבוא לפיזיולוגיה  -נושא שני 

  הקשורים בהתנהגות מינית ובהתנהגות רביה.

 

הנשית? האם יש  מהי האורגזמה - מבט ביקורתי -רגזמה הנשית האו -מיניות ומגדר  -נושא שלישי 

  ר על המיניות? האם ניתן לתת לאישה ויאגרה?אורגזמה נרתיקית? במה משפיע המגד

 

כיצד נראית מיניות בילדות, בגיל ההתבגרות, בבגרות הצעירה  – מיניות במעגל החיים – רביעינושא 

 ובתקופת הזקנה. האם בכל גיל קיימת מיניות וכיצד היא מתבטאת. 

 

שכיחות לפגיעה מינית, הקשר בין דות ובבגרות, תגובות פגיעה מינית ביל -פגיעות מיניות  -שי חמינושא 

 פגיעה מינית למיניות. 
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הרצאת אורח בנושא השפעה של מחלות גופניות על  – מיניות המתלווה לחולי פיזי ונפשי -נושא שביעי 

 המיניות. חומר הקריאה יתעמק בהשפעה של מחלות נפשיות על המיניות.

 

דומה  –מיניות -ת, מגדר ואוריינטציה מינית. חדין נטייה מיניבההבדל  – מיניות להט"בית  - שביעינושא 

 ושונה בינה לבין מיניות הטרוסקסואלית. במסגרת זו תיערך פגישה עם טרנסג'נדרית.

 

מהו טיפול מיני? בעיות נפוצות בתפקוד המיני, גישות שונות  – עקרונות הטיפול המיני  -נושא שמיני 

 הגותית ואינטגרטיבית(.תנה-לטיפול מיני )רפואית, דינאמית, קוגניטיבית
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