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רציונל

הקבוצה מגיעה לפעולה הזו אחרי שהנחנו מושגי בסיס על מיניות ומערכות יחסים ואנחנו רוצות להעמיק בהקשרים

רחבים יותר של מיניות באופן שמותאם לגיל חטיבת הביניים - מה המעגלים שבהם מיניות באה לידי ביטוי בחיים

שלהן, ואיך המעגלים האלו קשורים זה בזה.

מטרות

החברתית)ברמהמיניותעצמי,עם(מיניותמינילמפגשמעברהמיניותתפיסתהרחבת.1

אחתכלעלמשפיעזהשבובאופןהמיניותשלהשונותהרמותשביןהקשריםהבנת.2

אחתכלאצלרמהבכללמיניותשונהוחיבורשונותלחוויותתוקףלתת.3
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מהלך

חלק א' | פתיחה

משחק פתיחה - דירוגים.1

היאלחדרחוזרתכשהנציגה).8(נגיד10ל-1ביןמספריחדבוחרתהקבוצהוכלמהחדר,יוצאתאחתנציגה

מפנהשהיא,1-10מ-לדרגשאפשרדבריםמגווןעלשאלותדרךבחרההקבוצהמספראיזהלהביןצריכה

לאנשים ספציפיים. למשל: "נטע, סרט בדירוג שבחרתו". נטע עונה איזה סרט עונה על הדירוג שבחרו

(למשל: וויטני).

חלק ב' | לב הפעולה

דקות20-יחסיםמערכותשלממוצעשבוע.2

כל חניכה מקבלת פורמט של לו"ז של שבוע בחיים שלה (נספח א'). היא צריכה לחלק אותו (במילים/צבעים)

לפי הזמן שהיא משקיעה באנשים שונים/מערכות יחסים שונות בחיים שלה. כדאי לתת דוגמאות: חברות

טובות, משפחה, אנשים שהיא לא מכירה (נגיד ברשתות חברתיות, זה זמן שהיא משקיעה באנשים אחרים

שהיא לא בהכרח מכירה, זה לא זמן עם עצמה), היא עצמה.

אחרי שהחניכות מילאו נשאל מי רוצה לשתף ונשאל:

איפה רובכן משקיעות הכי הרבה זמן?-

האם היה לכן קשה לחשוב איך לחלק את הזמן?-

האם יש דבר שהפתיע אתכן? הרבה זמן/מעט זמן שאתן משקיעות בעצמכן/במעגלים מסוימים?-

דקות25-מיניותשלשונותרמות.3

בצד השני של הדף יהיה לכל חניכה שלושה מעגלים - אני, פרטנריםות והחברה. נסביר שבעצם יש לנו כל

מיני מערכות יחסים בחיים שלנו, בחלקן יש גם מאפיינים מיניים. אנחנו רוצות לחשוב איזה תחושות כל אחד

מהמעגלים מעלה בנו. נפזר על הרצפה מילים להשראה (נספח ב' - ואפשר כמובן להוסיף משלכן) ונבקש

מכל חניכה לכתוב איזה תחושות כל אחד מהמעגלים מעלה בה.

בשלב הראשון - כל אחת תכתוב לעצמה במעגלים שיש לה בדף האישי שלה.

בשלב השני - כולן יכתבו על הדפים שעל הרצפה לאיזה מהמעגלים זה מתקשר לה (למשל, אם יש על

הרצפה את המילה "מבוכה" ורשמתי את זה גם במעגל שלי עם עצמי וגם במעגל של הפרטנריםות, אני

עכשיו אכתוב על גבי דף ה"מבוכה" שמונח על הרצפה גם "אני" וגם "פרטנריםות).

לאחר שכולן כתבו גם לעצמן וגם על הדפים שעל הרצפה, נשאל:

מה היה יותר קל לכתוב ומה יותר קשה?-



איזה דברים אפשר לשים לב שמאד דומים (למשל הרבה כתבו "אני" על אחד הדפים - למה זה-

בעיניכן? אולי "החברה" לא כתוב על הרבה דפים…למה?)

יצא לכן לחשוב פעם על מיניות חברתית?-

איך לדעתכן המעגלים קשורים אחד לשני או משפיעים אחד על השני?-

דקות25-מיניותעלחברתיותהשפעות.4

big(גדול""פההסדרהמתוךבקטענצפה mouth(5-12:00-13:20פרקראשונה,עונה.

בקטע ניק, מספר לשניים מחבריו שגם לבנות יש יצרים מיניים - גם בנות חרמניות.

ניכר שהם מופתעים וקשה להם לקבל את העובדה הזו.

לאחר הצפייה בסרטון נשאל:

למה שמתן לב בסרטון?-

תנסו לתאר את התחושות שהדמויות חוות בתוך השיחה ?-

מאיפה הדמויות למדו את מה שהם מאמינים בו?-

באיזה אופן לדעתכן החברה השפיעה על התפיסות שלהם על מיניות?-

איך החברה משפיעה על המיניות שלנו עם עצמנו ועם פרטנריםות?-

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

דקות10-סיכום.5

בפעולה האחרונה ניסינו לאפיין את התחושות שלנו ביחס למיניות ברמות שונות - עם עצמנו, עם פרטנריםות

ועם החברה. ניסינו לחשוב איך הדברים האלו מתעצבים ואיך הם משפיעים אחד על השני. נשמח לשמוע אם

יש לכן תובנות או שאלות שאתן יוצאות איתן מהפעולה ו/או דברים שתרצו שנמשיך לעסוק בהם עד סוף

החודש.

https://drive.google.com/file/d/1sJ2sWQgHOlenkicRcVszhOyPPy9aNruW/view?usp=sharing
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