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מטרות

בירור השפעתן של ההבניות החברתיות על עיצוב המיניות שלנו כחברה.1

המשגה מחודשת של מיניות כתוצר של חברה לעומת תוצר ביולוגי.2

בירור האפשרויות הגלומות ביכולת לעצב את המיניות שלנו.3

מתווה וחלוקת זמנים

זמניםמהלך

דק'15פתיחה

דק׳15רביעיות מתחלפות

דק׳15תכנית אירוח

דק׳15דיון התעצבות המיניות

דק׳20חברה טובה יותר

דק׳10דיון מסכם

נספח א', נספח ב', תחפושות, דפים, טושיםעזרים וציוד:



מהלך

דק׳)15(פתיחה|א'חלק

הסטייה שלימשחק פתיחה:.1

סטייהלומרצריכההחניכהאחד,בכסאחוסרשלמצביוצריםכאשרהמעגלבמרכזעומדתאחתחניכה

ארוחהכלבסוףשינייםמצחצחתאניאותם,שמהשאנילפניהגרבייםאתמריחהתמידאני(לדוג'להשיש

במרכזשעומדתמישלהמטרהמקום.ולהחליףלקוםצריךהזוהסטייהאתגםלושישמיכלמכןלאחרוכו')

היא לתפוס מקום ושמישהו אחר יעמוד במרכז במקומה וחוזר חלילה.

שאלה לפתיחה:.2

בוהחברתיההקשרבגללשמתעצבותתכונותשישאולידתומרגעבוטבועיםהאדםשלהמאפייניםכלהאם

הוא חי?

חלק ב' | לב הפעולה

דק׳)15(מתחלפותרביעיות.1

שונים.קלפים4מקבלזוגכשכלהזוגות,ביןתחרותעורכיםלזוגות,החניכיםאתמחלקים

המטרה של הזוג היא להסתובב בחדר ולעשות סחר חליפין עם כרטיסים שונים במטרה ליצור לעצמו רביעייה

בנושא תקופה בהיסטוריה האנושית . (נספח א')

לאחר מכן מסדרים את הרביעיות בצורה מסודרת על הרצפה ומקריאים מס' רביעיות שונות.

.דיון:5

מה הכותרת שהייתן נותנות לכל רביעייה? כלומר מה משותף לכל הקלפים שבאותה קטגוריה?●

אנשיםוממההכלכליהמבנה2מס'בחברה,האנשיםאתומניעהשולטהכוח–1(מס'

בחברה)המיניתלחריגותהיחס–4מסבחברה,המשפחתיהמבנהאופי–3מסמתפרנסים,

האם אתן מזהות קשר בין הרביעיות ?●

(לדוג ' האם המבנה הכלכלי מעצב את האופן בו מתאפיין התא המשפחתי ביחס לתקופה)

האם כל המאפיינים של האדם טבועים בו מרגע לידתו או שיש תכונות שמתעצבות בגלל ההקשר●

החברתי בו הוא חי?

איזה דברים בבן-אדם הן מולדים ואיזה דברים מתעצבים ביחס לתקופה או לחברה שהאדם חי●

בה?

והדרך שבה מאורגנת החברה שבתוכהאורח חיינו, המיקום החברתי-כלכלי שלנוהסבר למדריכה:

אנו חיים מעצבים בנו תכונות אופי, מנהגים, פרקטיקות, צרכים ורצונות. את כל אלה יש לנתח

ולהבין כחלק מהקשר חברתי מסוים ולא בתור "טבע" אנושי כללי. הפעולה עוסקת באפשרות

שהמיניות האנושית, שנראית ונחווית כ"טבעית", היא למעשה עוד אחד מהמפגשים בין האדם



לעצמו ולחברה שבה הוא חי ובתור שכזו, מובנית ע"י הנורמות השולטות בחברה. מטרת הדיון היא

להעלות את הנקודה הזאת ולאו דווקא להסכים על קווי הגבול בין "טבע" ל"חברה" מכיוון שזהו דיון

ארוך ולא זה המקום בשבילו.

דק׳)15(שונותבחברותמיניותאירוח-.תכנית6

כלשהי.בחברהמיניותעלהמספרקטע(לבד)לקרואמהןאחדלכלוניתןחניכות3נבחר

נסדר את החלל כמו תוכנית אירוח, אחת המדריכות היא מנחת התוכנית (כדאי להביא בגדים מתאימים

להכניס לאווירה) והמדריך השני רושם מאחוריו את הדברים המרכזיים מדברי המרואיינים.

המרואיינים מגיעים כדמויות החיות בחברה עליה קראו על מנת לספר על הנורמות המיניות בחברה שלהם.

במקביל לראיון אפשר לחלק לחניכים נוספים כרטיסיה עם שאלה אותה הם יכולים לשאול את המרואיינות.

שאלות לראיון:

כמה מגדרים קיימים בחברה שלך?

איך הם נקבעים?

מה נחשב למקובל בחברה שלך?

מה נחשב לסטייה בחברה שלך?

למה אתה נמשך/ מה המגדר שלך?

מתי ידעת על עצמך שאתה כזה?

האם זה נפוץ אנשים כמוך?

לבסוף עוברים על טבלה מסכמת של המיניות המיוצגות (נספח ג').

דק׳)15(המיניותהתעצבות-.דיון7

מהן הנורמות המיניות בחברות השונות?●

במה הן שונות מן הנורמות המיניות של האדם המערבי-מודרני?●

האם מיניות מעוצבת על ידי החברה בה אנו חיים? כיצד ?●

האם יש לכם רעיון לגבי התפקיד החברתי של המיניות בדוגמאות השונות שראינו – יוון הקלאסית, "קאתוי",●

חברת ציידים-לקטים?

כיצד מעוצבת המיניות בחברה שלנו ?●

איזו חברה היא מייצרת?●

מדריכה:

בעבר לא הייתה קיימת זהות מינית לאדם, הוא אמנם קיים פרקטיקות מיניות שונות והן קיבלו יחס משתנה

כשם שראינו ברביעיות ובתכנית האירוח, המקום המרכזי שהתרבות המערבית יצרה לזהות המינית של

האדם היא האופן בו החברה שלנו משפיעה על התפיסה שלנו את עצמנו.



הסבר קצר למדריכה:

המיניות שלנו מתעצבת מהאופן בו מעוצבת החברה, מבנה נפשי מסוים שמשתנה מתקופה לתקופה וממקום למקום.

יש סיבה לביטויים השונים שהיא מקבלת בכל תרבות. המיניות בחברה שלנו היא הטרו נורמטיבית: הנחת המוצא

הסמויה היא שכולם סטרייטים )הטרוסקסואלים סיסג'נדרים( וכתוצאה ישירה מכך הומואים ולסביות הם החריגים

בחברה; המיניות ה"נורמאלית" מתבטאת בשאיפה למערכת יחסים מינית-רומנטית זוגית-בלעדית הטרוסקסואלית,

אשר שיאה הוא חתונה והולדת ילדים. הסיבה להבנייה ההטרו נורמטיבית היא שזה משרת את המבנה החברתי הקיים

)המשפחה הפטריארכאלית, הקפיטליזם התעשייתי והפוסט-תעשייתי( ובאותה עת גם מעניק לו דימוי של "טבע"

ומשמר אותו.

דק׳)20(יותרטובהחברה.9

החניכות יקבלו דף וטושים צבעוניים ויתבקשו לצייר/לכתוב איך הן רוצות שהמיניות והשיח על מיניות יראה

בעולם מושלם?

נקודות למחשבה ביחס לציורים:

מה היחס בין החריגות לנורמליות? יש בכלל נורמליות?  איך נראות מערכות יחסים? יש סוג אחד?  מה

היכולת של אנשים לבחור בתוך המערכת הזאת?  מהי גבריות ונשיות?

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

דק׳)10(מסכם.דיון11

איך מקדמים חברה כמו שציירנו?●

מה במציאות היומיומית יכול להתקרב יותר לכיוונים שאנחנו רוצים?●

איך אנחנו יכולות לקדם את הדברים האלה בעצמנו?●



| נספחים
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