
|התחלה או הטרדה

רציונל

הפעולה מגיעה כדי להעלות את הסוגיה הרגישה של המתח בין התחלה, פלרטוט לבין הטרדה.

הפעולה מגיעה כדי להניח בסיסים לאיך אפשר לגשת לפלרטוט\התחלה בצורה נעימה ומותאמת ולא לחצות את הקו

לעבר ההטרדה.

הפעולה עוסקת בתכנים שיכולים להיות רגישים לחלק מהא.נשים.

במידה ולדעתך יש חניכ.ה שכדאי לדבר איתה.ו לפני הפעולה נמליץ לעשות זאת, לא נרצה להפתיע אף אחד.ת.

מטרות

נבין כי להתחיל עם אנשים/ לפלרטט יכול להיות דבר נעים ומותאם, אם עושים את זה נכון..1

נכיר את החוק למניעת הטרדה מינית, ונבחין בין "התחלה" ל"הטרדה".2

נכיר ונשתף דרכים ליצירת יחסים הדדיים..3

מתווה וחלוקת זמנים

זמניםמהלך

ד'15סיטואציות

ד'10החוק למניעת הטרדות מיניות

ד'15מה זה פלירטוט?

ד'20אומנות הפיתוי

ד'20שיתוף אישי

ד'10סיכום

חניכ.ה, עטיםפתקים צבעוניים- לפחות שלושה צבעים לכלעזרים וציוד:



למדריכה:

נפתח בלהסביר שבפעולה היום נעסוק בתכנים שיכולים להיות קשים לא.נשים, ולכן צריך שנשים לב ונהיה רגישים

בדיונים. לכולנו יש חוויות שונות מהנושא, ואנחנו יכולים גם לא להסכים אך נחזור על המשגת המרחב כבטוח, ונכבד

את המשתתפים בשיחה. בנוסף, אם מישהי.וא מרגיש.ה צורך לצאת באיזה שלב ולהתאוורר בחוץ זה בסדר, ושירגישו

בנוח גם לחזור אם זה אפשרי.

חלק א' | פתיחה

משחק פתיחה.1

Never

שהיאדברעללספרצריכהבתורהאחתוכלהחניכותביןסבבעושיםאצבעות.5מרימותהחניכותכל

מעולם לא עשתה, אם אחת החניכות עשתה את אותו הדבר עליה להוריד את אחת מהאצבעות המורמות.

מי שהורידה את כל האצבעות הפסידה. המטרה היא להישאר עם אצבעות מורמות.

חשוב לשים לב: לעיתים המשחק נוטה לקבל תפנית מינית. חשוב להכווין את החניכות לשיח שאינו מיני (זה

לא הפורום לגלות מי איבד.ה את הבתולין). הרעיון העומד מאחורי מתודת הפתיחה הוא לשתף בדברים

שאחרות לא מכירות עליכןם ולייצר אווירה משתפת.

חלק ב' | לב הפעולה

סיטואציות.2

תלוי.אוהתחלההטרדה,חניכה-לכלכרטיסיות3נחלק

נקריא לחניכות סיטואציות ונבקש מכל חניכה להרים את הכרטיסיה שהיא חושבת שמתאימה לסיטואציה,

כלומר, האם מבחינתו.ה זאת הטרדה מינית, התחלה, או שזה תלוי בעוד גורמים.

בסוף ההצבעה, נבקש מהחניכות לשתף למה הם בחרו את הכרטיסיה. לא להתעכב מעבר לשתי דוגמאות

לסיטואציה.

סיטואציות:

● שריקה ברחוב

● משחק אמת או חובה שבו מישהו.י נדרש.ת לעשות משהו בעל אופי מיני שאינו.ה מעוניינ.ת בו

● מישהו.י מזמינ.ה למישהו.י משהו לאכול/לשתות במפתיע על חשבונו.ה

● עובד.ת המציע לעובד.ת אחר.ת הצעות בעלות אופי מיני

● שני א.נשים באוטובוס, ואחד.ת מצמיד.ה את הרגליים לרגל של האדם השני.ה.

● מישהו.י שם.ה לי פתק בתיק בהפסקה בתיק/בקלמר

● כל פעם שהתלמיד.ה מגיע.ה לבית הספר, תלמיד.ה אחר.ת נותנ.ת לה חיבוק ממש ארוך.

● מישהו.י שולח.ת לי הצעת חברות באינסטגרם/ טיקטוק ואומר שאני ממש חמוד.ה

● הודעות ווטסאפ חוזרות של תלמיד.ה בכיתה בעלות אופי רומנטי לתלמידים.ות.

● במסיבה אדם שנצמד בזמן הריקודים



● מישהו.י ביקש.ה את המספר טלפון שלי בקניון

החוק למניעת הטרדות מיניות.3

סרטון על החוק למניעת הטרדות מיניות.צופים ב

נשאל:

בשנים האחרונות השיח בנוגע להטרדות מיניות השתנה (גם מבחינה חוקית) מ"הסכמה" ל-"רצון". למה

לדעתכן נעשה השינוי הזה? (להסכים זה כבר לא מספיק, צריך רצון אמיתי של שני הצדדים במעשה.

להסכים אפשר גם אם לא רוצים באמת, בגלל פחדים/איומים וכו.)

מה זה פלירטוט?.4

קוראות את ההגדרה למונח פלירט מתוך ויקיפדיה (נספח א')

שואלות:

● האם יש דברים שלא הסכמתן איתן?

● אז זה קל לפלרטט או שזה קשה?

● ההגדרה היא אחת או שהיא סובייקטיבית? יכול להיות שמשהו שייתפש בעיני אדם אחד כפלירטוט יתפש

כמטריד עבור אדם אחר? איך מבררות זאת?

דקות)20(הפיתויאומנותעלסרטוןבנצפה.5

.20:7-20:4ב-לצפותניתןמועטהזמןאםאךבהכל,לצפותכדאי

אומרות למשתתפים?מה דעתכן על תופעה זאת? ממה היא נובעת? מה הייתןנשאל:

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

סיכום.6

ננסח ביחד כקבוצה כללי אצבע שיעזרו לנו לבחון האם הסיטואציה שאנחנו עומדות להכנס אליה או נמצאות

בה היא הדדית. נתחיל משלושה כללים שאנחנו מציעים-

והפעולות שלנו. החברה יכולה להשפיע עלינו בלחץ חברתי, פחד, לחץ ועוד, אך לפעמיםלזהות את הרצון

שלי- בהרבה סיטואציות לסביבה יכול להיות משקל על ההחלטות

אנחנו גם שוכחים לחזור ולשאול את עצמינו האם נוח לנו ואנחנו רוצים ושמחים

מהסיטואציה. מאיזה חלקים כן? מאיזה לא?

- תקשורת פתוחה וכנה- אחרי שהבנו מה הרצונות שלנו, חשוב לתווך אותם לשותפ.ה,

ובאותה מידה לוודא גם איתו.ה שהו.י מרוצה מהסיטואציה ומרגיש.ה בנוח.

- שינוי זה טוב- כבני אדם, הרצונות שלנו משתנים, הדברים שמשמחים אותנו, הדברים

שקשים לנו. חשוב לזכור שגם אם הבנתם.ן על הרצון שלכם.ן משהו, אין זה אומר שתרצו

את אותו דבר גם מחר, או בסביבה אחרת. זה נוגע גם לשותפ.ה שלנו- חשוב תמיד לוודא

שהצד השני עדיין מעוניין ונוח לו בסיטואציה.

https://www.youtube.com/watch?v=s9oBDNjZlo0
https://www.youtube.com/watch?v=Tg3VlBdJbZc&feature=youtu.be&ab_channel=AnatVovnoboy


שואלים את החניכים אם יש עוד כללי אצבע שהם מכירים או נעזרים בהם שהם רוצים

לשתף



| נספחים / עזרים


