
 

  תרבות גאה - 1מפגש 
 מבנה המפגש:

 דק'' 10 –התכנסות + נהלים ומשחק פתיחה 

 דק' 25 –פעילות קצרה 

 דק' 5 –סיכום 

 הלינק עצמו כבר מוכן .padlet מצורף מדריך למשתמש של האפלקציה של 

  הסרטון מסביר איך להפעיל את המשתתפות .  )מצורף בגוף הפעולה( 

Padlet - https://padlet.com/create?back=1 

 

https://digitalpedagogy.co/2013/03/19/padlet- -הדרכה על הכלי 

/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F% 

 

 מהלך:

 דק( 5)א. התכנסות ומעבר על הנהלים 

 דק( 5)ויקפדיה  -ב. משחק פתיחה

  מבקשות מהחניכות להיכנס לויקפדיה וללחוץ על ערך אקראי )לחצן מצד שמאל למעלה(

  ומבקשות מהחניכות להגיע לערך תרבות גאה . הראשונה שמגיעה לערך מנצחת.

 https://padlet.com/IGY/aljmjusl9nodג. פותחות את הלינק הבא במסך המשותף 

 דק( 15)ולאחר מכן שולחות לחניכות דרך הווטסאפ את הלינק 

מבקשות מכל חניכה למצוא דימויים לתרבות גאה )סרטון/תמונה/סרט/מסיבה וכוו( ולעלות לקיר  

  ומשתפות המשותף.

 שואלות:

 ?מתי אתן נחשפתן לתרבות גאה בפעם הראשונה 

 בות גאה לדעתן?מהי תר  

 ?איך היא נראית היום? מהם המאפיינים שלה  

 ?האם התרבות מעצבת את הקהילה שלנו 

 

 דק( )נספח א( 10):    ד. חושפות על הקיר הגדרה לתרבות וקוראות יחד עם החניכות 

 שואלות:

 ?מהי תרבות לפי הקטע שקראנו 

 ?האם ההגדרה חידשה לכן 

  אם נשאל את השאלה על מהי תרבות גאה אחרי שקראנו את ההגדרה האם התשובות

 שלכן יהיו שונות?

 כלפי כינון הזהות הלהטבית?  מה התפקיד של תרבות  

 ?מי מעצב את התרבות הגאה  

 דק( 5סיכום )

בפעולה האחרונה המשגנו יחד את המושג תרבות וניסינו לאפיין יחד איך נראית התרבות הגאה 

  .היום

  ניסינו לענות יחד על האופן שבו התרבות מעצבת את הזהות הלהטבית והקהילה הגאה .

במפגשים הבאים ננסה דרך התנסות ולמידה משותפת להעמיק בנושא ולחשוב באיזה אופן היינו 

  רוצות לעצב את התרבות בתוך איגי בקבוצות שלנו.
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 נספח א'

 

 תרבות / ערוך מתוך ויקפדיה
תרבות היא מכלול הערכים, האמונות ותפיסות העולם כפי שהם באים לידי ביטוי בהתנהגותם של 

 בני האדם.

  בין השאר הטקסים והמיתוסים.

, כאשר ההגדרה הראשונה 19-מושג התרבות פותח לראשונה על ידי אנתרופולוגים בסוף המאה ה

ור, תרבות היא אותה שלמות מורכבת והמפורסמת ביותר ניתנה על ידי אדוארד טיילור. על פי טייל

של ידע, אמונה, אומנות, מוסר, חוק, מנהגים וכל אותם הכישרונות וההרגלים שהאדם רוכש אותם 

 בהיותו חלק מהחברה.

 מאפייני התרבות:

 .התרבות היא יצירה אנושית דינאמית. בני אדם יצרו ויוצרים את התרבות  

 ולקים התנהגויות ואופני חשיבה התרבות היא משותפת. אנשים מאותה החברה ח

 משותפים באמצעות התרבות.

  התרבות מתאימה את עצמה. התרבות משתנה בתהליך הסתגלותם של החברה ושל

 הפרטים בה לתנאים חברתיים ואקולוגיים חדשים.

 חברה. התרבות משפיעה על התנהגות האנשים בחברה, אולם היא אינה -יחסי יחיד

  שולטת בהם באופן מוחלט. אנשים נוהגים למלא אחר הנורמות והערכים בחברה.

 

תרבות מורכבת ממרכיבים / ממדים שונים, כגון: סמלים, טקסים, ידע, מיתוסים, אמונות, ערכים, 

 ת ומוסדות חברתיים.נורמות, אידאולוגיות, טכנולוגיו

תרבות מבוססת על סמלים, דרכים מופשטות של התייחסות לרעיונות, עצמים, רגשות או 

  והיכולת לתקשר באמצעות סמלים על ידי שפה. -התנהגויות 

 

 


