
 

 בצל הקורונה התמודדות -האדם כיצור חברתי

 מקומות מפגש של הקהילה הגאה
 

 מטרות

ליצור שיח ולתת מקום מפלט לחניכימות לגבי הפחדים שלהן בנושא הנגיף, תוך התמקדות בנושא  .1

  הבידוד.

  ם.להרגיש חלק מהרכב חברתי מסוילהבין יחד שבידוד אינו מצב אידיאלי, אנחנו כא.נשים צריכות  .2

לבחון אם אנחנו כלהט"ב מרגישימות שיש לנו מספיק מקומות שבהם אנחנו נפגשות ומכירות אחד  .3

  את השנייה. )איגי זו דוגמא חיובית( ואילו אלטרנטיבות יצרנו לעצמנו כקהילה.

 

 מהלך 

  כל חניכ.ה תגיד איך עבר עלייה השבוע, -שיתוף  סבב .א

  ל סרט/סדרה לבידוד ותגיד דבר אחד שתאגור אם היה מצב שבו העולם קורסמליץ עת

  *חשוב לעשות הכל בהומור, להקליל את הסיטואציה ולא לעשות את הפעולה ההפוכה בטעות.

 

כל חניכ.ה תקח דף וטושים, נקציב עשר דקות כדי שכולן יציירו את "הבילוי החברתי  .ב

  המושלם"

אחת תיקח את זה לאן שבאמת תרצה, לאחר מכן כל חניכ.ה תציג את הציור ותסביר רעיון הוא שכל ה

  עליו.

 

 שאלות

  האם בשגרה שלנו אנחנו באמת עושים מספיק את הבילויים המושלמים האלו שאנחנו

  מדמיינות בראש?

 ?מה עוצר בעדינו אם לא 

 ביום יום? כול להיות שאנחנו לא מעריכים מספיק את החברה סביבינו כשזה זמין לנוי  

 

לפעמים אנחנו נוטות לראות את הא.נשים המקיפים אותנו כמובן מאליו, ואולי נוכל לתעל  -למדריכה

  את המצב הנוכחי כדי לזכור ולהבין שאנחנו יצורים חברתיים שזקוקים לקשרים חבריים ואינטימים.

  פרט.זו הזדמנות טובה לעצור שנייה ולהעריך את החברה שמקיפה אותנו, ואת הקבוצה שלנו ב

 

 10) (zoom)יש אפשרות לחלק לחדרי שיחה את המפגש ב .3נחלק את הקבוצה לקבוצות של  .ג

 דק(

 rmys0https://youtu.be/YivJMe -סרטון הדרכה

    

  -לחשוב על קונספט מעניין וחדשני להיכרות להט"ב בעיר ויצטרכו להתחשב ב צריכה ל קבוצה כ

 פרסום* 

 מיקום/מדיה* 

 תדירות* 

 הרעיון שלכםן?!והכי חשוב: אילו דברים חיוביים יכולים לקרות בגלל 

 כל קבוצה תציג בתום הזמן את הקונספט בצורה הכי מושקעת ומשכנעת שאפשר. 

 

https://youtu.be/YivJMe0rmys


 

 שאלות

 ?לדעתכן יש חסך במקומות בילוי ומפגש לקהילה הגאה בעיר  

 ה מפריע לכן?האם ז  

 ?מה האלטרנטיבות שלכםן כרגע כדי להכיר  

 י(ם לנו מפגש של הקהילה? )איגהאם יש מקומות שמייצרי  

 ?מה עוצר בעדינו להקים ולארגן עוד פלטפורמות מפגש  

 ?מה הייתן רוצות שיהיה במפגש המשותף שלנו 

 יכוםס

ברגעים כאלו שבהם העולם מונע  כולנו כבני אדם צריכימות חברה, ואנחנו מרגישות את זה במיוחד

 בואו ננצל את זה כדי להעריך כמה קהילה ושייכות זה דבר חשוב. נות להיפגשאת ההזדמתנו זמנית מא

  והיכרות בריאה ומעמיקה יותר. אם נראה שאכפת לנו מספיק נוכל יחד כקבוצה ליזום רעיונות למפגש,

 


