
                                                              

  

 הומור ולהט"ביות
 מטרות לפעולה:

 התעסקות בסיטואציות הומוריסטיות סביב נושא הלהט״ב.1.

 בחינה של המתח בין הומור עצמי ללהט״בופוביה מופנמת/חיצונית.2.

 העלאת שאלות בנושא הומור להט״בי כמו האם יש מקום לצחוק על הקהילה הלהט"בית3.

 כל עוד היא מקופחת ומדוכאת? מי יכול להפנות בהומור כלפי הקהילה? האם כל אלו

 תקפים על הומור פנים קהילתי, גם אם הוא חוצה זהויות בקהילה (למשל הומו על

 טרנסית)?

 

 חלוקת זמנים:

 
 

  עזרים :

 מחשב + מקרן●

 שילוט "מצחיק-לא מצחיק"●

●.A4 דפי 

 

 מהלך:

  פתיחה:1.

 להדגיש שמדובר בפעולה שמתעסקת בהומור ובחלק ניכר בהומור עצמי. זה עלול לתפוס

 את החניכות באופן אישי ורגיש ולכן עלינו להקפיד על משמעת בתוך הקבוצה, עירנות

 לכל החניכות ושמירה קפדנית על כללי המרחב הבטוח. יש לדבר על כך עם החניכות

 בפתיחת הפעולה (5 דקות).

 

 מתודה א: לוח צירים (40 דקות)2.

 

 5 דק' פתיחה

 40 דק' מתודה א- לוח צירים

 25 דק' מתודה ב- משחק אימפרוביזציה

 15 דק' מתודה ג- יועצי הומור

 5 דק' סיכום



                                                              

  

  שמים בארבעת הקירות של החדר שלטים עליהם כתוב "מצחיק", "לא מצחיק", "פוגעני"

 ו-"לא פוגעני". בפינות שמים "מצחיק ופוגעני", "מצחיק ולא פוגעני" וכד'.

 מראים את קטעי היוטיוב הבאים, ואחרי כל קטע, מבקשים מכולם להתייצב בפינה

 שמתאימה לו/ה.

 הקטעים:

 אסי (תום יער) https://www.youtube.com/watch?v=E9dlzSaZSDQ עד 2:34

 

 https://www.youtube.com/watch?v=qiKA_r4T-1U (עד 1:54) תותית:

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3idVRebGCo :לירד ולארד 

http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110?subChann

elId=5c75fd7ced74c310VgnVCM2000002a0c10acRCRD&vcmid=e7d4495

cf9f3c310VgnVCM2000002a0c10acRCRD 

 

 אביבית בר זוהר:

/https://www.instagram.com/p/BwaLghunNVT 

 

 נציגת משרד הרווחה לזוג הורים גאים:

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

 

 שחר חסון (עד 1:27)

https://www.youtube.com/watch?v=b4o5vkRPTfI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ffBaJARXqk 6:35 -8:08 :מונתי פייתון 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh-Ekk4CyfM :דנית – דניס דניס  

 

 חברים: https://www.youtube.com/watch?v=4ifen8E3JgM (החל מ-1:00)

 

 דברים שלסביות אומרות:

https://www.youtube.com/watch?v=KILRPXQXYkE&feature=youtu.be 

(3:28 - 2:36) 
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 שאלות כשהן עומדות בצירים:

 למה בחרת להתמקם כאן?●

 מה היה מצחיק/לא מצחיק/פוגעני/לא פוגעני בעיניך?●

 

 שאלות לדיון בסוף:

 עד כמה הצחוק בקטעים האלו היה "עם" הלהט"בים ועד כמה הוא היה על●

 חשבונם?

 האם יש אוכלוסיות שאסור לצחוק עליהן (טרנס F2M, לסביות)? מה זה אומר●

 עליהן ועל האחרות?

 מה "מותר" ומה "אסור" בהומור על להט"בים?●

 למי ״מותר״ ולמי ״אסור״ לצחוק על להט״בים?●

 

 מתודה ב': משחק אימפרוביזציה (15 דקות לכתיבה, 10 דקות להצגה - סה״כ 325.

 דקות)

 מתחלקים לשתי קבוצות וכל קבוצה צריכה להעלות מערכון הקשור להומור להט"בי (ולהציג

 אותו). קבוצה אחת תכתוב מערכון כך שהדמות הראשית היא להט"ב הצוחק על להט"בים

 (כמו דברים שלסביות אומרות), ואילו הקבוצה השנייה תכתוב מערכון כך שהדמות

 הראשית היא סטרייט (שיכול לחקות גם להט"ב – כמו שחר חסון) הצוחק על להט"בים.

 

 מתודה ג': יועצי הומור (15 דקות)4.

 דיון על גיבוש סט כללים המאפשרים בדיחות להט"ביות מצחיקות, אך מבלי להעליב. עד כמה אתן

 מקפידות על הכללים האלו? האם אתם מרשים לעצמכם לצחוק על להט"בים? האם

 ולמה זה שונה כשזה בדיחות "בתוך הקהילה" או בדיחות לקהל הרחב? האם

 כשהבדיחות נאמרות מגורם שאינו חלק מהקהילה הן יתפסו יותר כפוגעניות? האם יש

 דבר כזה הומור מעצים?

 

 סיכום (5 דקות)5.

 הומור עם מרכיבים להט"ביים נפוץ מאד בכל מקום, גם בחברה הלהט"בית

 אין באמת גבול בין הומור "בסדר" להומור שאינו "בסדר" ויש תלות גבוהה במי מדבר.

 נקודה למחשבה: עד כמה ההומור הפנים להט"בי מעצים אותנו ועד כמה הוא מבטא

 הומופוביה מופנמת?

 

 

 


