
 

 אידיאל היופי

תקופה1. שבכל ונראה חיים אנו שבה המערבית בחברה היופי מודל עם החניכות              היכרות

 המודל –השתנה, כלומר יופי הוא לא בהכרח קבוע/אובייקטיבי.

הזהות2. בעיצוב דיכוי מנגנון עוד מהווה העכשווי היופי מודל שבו לאופן החניכות              חשיפת

 שלנו.

.3.Body Shaming-דיון על הציפיות המתעצבות אצלנו ביחס לאידיאל היופי וסכנת ה 

 

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים וציוד:

 שיק או שוק - לכל חניכ.ה פתקים בשני צבעים + פתק חלק + כלי כתיבה✔

 מקרן + מחשב✔

 

  מהלך הפעולה:

  משחק פתיחה: שיק או שוק -1.

תחילה חלק. שלישי ופתק שוק, או שיק – שונים בצבעים פתקים שני חניך לכל                מחלקים

קטן.ה היה כשהוא אופנתי שהיה כלשהו דבר החלק הפתק על לכתוב מהחניכות              מבקשים

אותו תמצא לא בחיים ושהיום בעבר אופנתי שהיה משהו לחילופין או מאד, אהב               ושהוא

כל את שמים ועוד). מתרחב ג׳ינס נעליים, תספורת, של סוג להיות (יכול איתו               הולך

  הפתקים בתוך כלי (מומלץ להכין כמה פתקים מעניינים מראש).

בשוק או בשיק מדובר האם הצבעה לערוך החניכות ועל פתק מרימה ראשונה              מתנדבת

  באמצעות הפתקים הצבעוניים שבידיהם.

 נשים את כל השיק בצד אחד ואת השוק בצד השני.

מצגת - א׳ (נספח לכלי מראש פתקים להכניס במקום המצורפת במצגת להשתמש              ניתן

 שיק או שוק).

 

 

 

 20 דקות משחק פתיחה - שיק או שוק

 20 דקות 100 שנים של אופנה

 15 דקות ריטוש בפוטושופ

Body pride 20 דקות גאוות הגוף 

 5 דקות סיכום



 

 נצפה בסרטון - 100 שנים של אופנה ב2:30 דקות2.

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8 

 נפתח דיון:

 האם אידיאל היופי הוא אחד ויחיד או שהוא משתנה?●

זה● מדוע ולהיפך? מכוערים היום לנו נראים יפים, לנו נראו שבעבר דברים              האם

 ככה?

  איך יכול להיות מודל היופי השתנה כל כך לאורך ההיסטוריה?●

 אם מודל היופי משתנה, מי קובע אותו? מי מחליט מה יפה ומה לא?●

 האם אני יכול.ה להחליט לעצמי מה יפה ומה לא?●

של בסופו אך שונים, דברים אוהב אחד שכל מכיוון אישי אמנם הוא היופי אידיאל -                 נספר

בהתאם שמעוצב דומה די יופי אידיאל יש שלכולנו משום חברתי-תרבותי עניין הוא              דבר

נראים והיום יפים בעבר לנו שנראו שדברים להבין לחניכות לגרום נסו שלנו.              לתרבות

ושכולנו הזמן עם להשתנות נוטה היופי שאידיאל העובדה על מצביעים מכוערים             לנו

 מושפעות בצורה כזאת או אחרת מאידיאל היופי המאפיין את התקופה שלנו.

 

  ריטוש בפוטושופ -3.

https://www.youtube.com/watch?v=T0J1snDFFr8 נצפה בסרטון 

 פותחים לדיון:

 האם זה לגיטימי להעלות תמונה עם פילטר?●

להשתמש● אפשרות לכן.ם הייתה אם בעצמכם? זה את עושימות אתןם            האם

 בכישוריו של אמן פוטושופ, האם הייתן.ם עושימות זאת?

 האם היופי בפרסומות הוא אמיתי או מזויף?●

 האם לסלבריטיז יש יותר לגיטימציה להשתמש בפילטרים ופוטושופ?●

איך● אז אותן, שמציגים כמו מושלמימות נראים לא והדוגמנים הדוגמניות אפילו             אם

 יכול להיות שכולנו שואפים להיראות כך? לפי מה אנחנו שואפימות להיראות?

 

.4Body pride גאוות הגוף 

צורך אין מסכימות. והן במידה יד ירימו שהן ונבקש הצהרות כמה לחניכות נקריא               תחילה

מטרת היא בגופנו מסוימים בחלקים אי-גאווה חווים כולנו כי הידיעה הרחבה. מהן              לבקש

 המתודה:

 יש לי חלק בגוף שאני לא מרוצה ממנו (כולןם מרימות יד)●

 יש לי יותר מחלק אחד בגוף שאני לא מרוצה ממנו.●

 אני מתבייש.ת להראות את החלק הזה או החלקים האלו בגוף שלי.●

 חשבתי על דרכים לתקן את החלק הזה או החלקים האלו בגוף שלי.●

 והכי חשוב - החלק או החלקים הללו פוגמים בביטחון העצמי שלי.●

  בשלב זה נפתח בשיח -

 למה לכולנו יש חלקים בגוף שאנחנו לא מרוצות מהם?●

https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8
https://www.youtube.com/watch?v=T0J1snDFFr8


 

פגיעה● מצדיקים שהם נוראיים כך כל באמת הללו גוף שחלקי חושבות אתן              האם

 בביטחון העצמי שלנו?

יכולות● אנחנו איך נוראיים, כך כל לא האלו הגוף חלקי מהמקרים ניכר בחלק               אם

 למנוע מחלקים אלו לפגוע בביטחון העצמי שלנו?

למה● מסוימים, גוף חלקי עם בנוח לא מרגישות וכולן רחבה כך כל תופעה זאת                אם

לחוש שעלינו להרגיש לנו שגורמים האנשים אותם הם מי לנו? להפריע צריך              זה

 מבוכה מחלקי גוף מסוימים?

ובעל מרכזי חלק מקבל שלנו המראה בפרט הגאה ובקהילה הכללית            באוכלוסייה

ובכך הגאה מהקהילה נפרד בלתי לחלק לצערנו, הפך, Body Shaming רבה.             משמעות

הגוף את הנס על שמעלה מזדמנות להיכרויות אפליקציה גריינדר, להילחם.            עלינו

יו-טיוב סרטוני בקמפיין ויצאה הרעות השפעותיה בשל שנים כמה לפני נתבעה             והמראה,

באחד נצפה ,(Kindr) קיינדר קוראים הסרטונים לסדרת התביעה. מהסדר           כחלק

סדרת כל את לראות לחניכות להציע (מומלץ Body Shamingב שעוסק            מהסרטונים

  הסרטונים).

https://www.youtube.com/watch?v=wkPglFmFruc 

אומר זה נחמדים. להיות הזמן זה - It's״ time to be nice״ באמירה מסתיים     הסרטון              

 להיות נחמדים כלפי האחר, אך בראש ובראשונה נחמדים כלפי עצמנו.

כל מסיימת רופול, האחרון, בעשור ביותר הגדול.ה אייקון הגיי הנראה וככל גדול.ה              איש.ה

If you can't love yourself, how the hell you're gonna love״ באמירה    פרק                   

תאהבו לעזאזל איך עצמכם, את לאהוב יכולים לא אתם אם - somebody?״ else             

 מישהי.ו אחר.ת?. כל שנותר לנו לעשות הוא להפנים ולאהוב.

 

  סיכום:5.

על● לחץ יצר הוא ההיסטוריה כל לאורך אך הרף, ללא משתנה היופי              אידיאל

 האוכלוסייה להתאים את עצמה אליו.

את● ולעצב להשפיע הכוח את לו לתת הוא היופי אידיאל של הגדולה              הסכנה

יפה לא להיות יכול עכשיו שיפה מה - לזכור תמיד עלינו שלנו. העצמי               הביטחון

עניין הוא יופי הקרוב. בעתיד יפה להיות יכול עכשיו יפה שלא מה הקרוב,               בעתיד

 יחסי ומשתנה. אם נאהב את עצמנו אידיאל היופי מאבד מעוצמתו.

נוער● בני על יותר חזקה בצורה משפיע היופי אידיאל - לחניכות להדגיש              חשוב

עיצוב בתהליך עדיין שלהןם שהאישיות מכיוון בעיקר קורה? זה מדוע            וצעירים.

לעצב מנסה היופי אידיאל כי הידיעה עליה. להשפיע יותר שקל שאומר מה              וייצוב,

 אותנו בכוח יכולה גם כן לגרום לאידיאל היופי לאבד מכוחו. זאת המטרה שלנו!

https://www.youtube.com/watch?v=wkPglFmFruc

