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רציונל

הפעולה מגיעה לסכם את עולם התוכן בעבור שכבות הונגארד. בפעולה החניכות יסכמו ויעבדו את החודש אחרון

והנושא שלו שעסק במיניות ומערכות יחסים.

הפעולה מגיעה גם לזמן שיח פתוח על ההקשרים שבין מגדר למיניות, ואיך יחד אלו שני גורמים המשפיעים זה על זה.

כחלק מעקרונות פעולת סיכום החודש החניכות ייצרו תוצר של חומר הסברה למיניות מיטיבה על בסיס התוכן אותו

עברו והעמיקו בו החודש בקבוצה.

מטרות

החניכות יסכמו ויעבדו את את החודש האחרון שעסק במיניות.1

החכניות יפתחו שיח של איך המגדר שלי משפיע על המיניות שלי ולהיפך..2

החניכות ייצרו תוצר של חומר הסברה למיניות מטיבה על בסיס תוכן חודש מיניות ..3

מתווה וחלוקת זמנים

זמניםמהלך

ד'10סבב הפיק של הויק

ד'10משחק פתיחה

"תפקידי מגדר" במיניות:

בין הסכמה לרצון?

ד'40

ד'35עיבוד החודש

ד'25עבודה על התוצר

מהפעילויות השונות, נספח.שלט "נשי.ת" וגברי.ת", הנושאים והכותרותעזרים וציוד:



מהלך

חלק א' | פתיחה

סבב פיק מהוויק.1

סבב ובו נבקש מכל אחת לשתף ברגע שיא שלה מהשבוע!

משחק פתיחה.2

משחק פתיחה כיפי לבחירתכן!

חלק ב' | לב הפעולה

משחק תפקידי מגדר ומיניות.3

מציבים בצד אחד של החדר שלט "גברי.ת", ובצד השני שלט "נשי.ת".

שעולה לה כלפי התפקידים האלהאחדסטריאוטיפכל חניכה מקבלת פתקים וצריכה לכתוב בכל פתק

ליזום דייט, לדבר על רגשות, חרמנות,, ולהציב את הפתקים מתחת לשלט (דוג':בתוך מערכת יחסים

לרצות, תפקידים בסקס).

(אפשרות נוספת ותחרותית: לחלק אותן לשתי קבוצות - "גברי.ת", "נשי.ת". כל קבוצה צריכה למצוא כמה

שיותר סטריאוטיפים).

דק)20(לדיון:שאלות

איך זה גרם לכן להרגיש לחלק את זה בצורה כזו דיכוטומית?●

אילו מהסטריאוטיפים שהעלנו אתן מרגישות שלא באמת רלוונטיות או מכתיבות אתכן בימינו, ואילו כן?●

למה ואיך לדעתכן נוצרו הסטריאוטיפים האלה?●

האם לדעתכן צריך להתנער מכל תפקידי המגדר במערכות היחסים שלנו?●

חלק ג' | עיבוד החודש ותוצר

עיבוד.4

פיזור על הרצפה של הנושאים והכותרות מהפעילויות השונות שעברנו במהלך החודש. מבקשות מהחניכות

להזכיר מה היה בפעולה.

שואלים שאלות, והחניכות נעמדות ליד הכותרת של המתודה/פעילות עליה הן רוצות לדבר:

משהו חשוב שלמדתי/התחדש לי באחת הפעולות?

משהו שהייתי רוצה שכל העולם ילמד גם כן?

נושא שלא מיציתי והייתי רוצה ללמוד עליו עוד?



השראה.5

הצגה של כללי האצבע של פורום מיכל סלה (מצורף כנספח).

שאלה לחניכות: אם היינו רוצות לייצר משהו בעצמנו כסיכום ועיבוד של כל הדברים החשובים שדיברנו

עליהם ולמדנו בחודש האחרון, ולספר לאחרים כללים למיניות ו/או מערכת יחסים - איך היינו מעצבות אותו?

עבודה על התוצר.6

מתפזרות לעבודה על התוצר, אפשר בקבוצות קטנות ואפשר כל הקבוצה ביחד.

שאלות מנחות: מי קהל היעד שלנו? (חניכות איגי/נוער להטב/כלל הנוער/אחר וכו')?

מה המסרים שאנחנו רוצות להגיד? האם מסרים חיוביים? האם אזהרות?

לתמרץ להוציא את היצירתיות. אמממ אין לי עוד מושג איך מסבירים את התוצר הזה.

הצגת התוצרים במעגל.7

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

סיכום.1

אז אנחנו מגיעות לקיצו של חודש מיניות ומערכות יחסים.

עברנו דרך שיחות אינטימיות, מלמדות ומפתחות, הרחבנו את עולם המושגים והידע שלנו ובעיקר נשארנו

עם טעם של עוד ורצון לחקור ולדעת!

אנחנו תמיד פה להמשיך את השיחות ולדבר על דברים שמענינים אתכן ומזמינות אתכן ובעיקר מזמינות

אתכן להמשיך לדבר על זה אחת עם השניה. מיניות היא עולם שאנחנו מאחלות לכן להתעסק בו תמיד. וככל

שנשאל את עצמנו מה טוב לנו כך נדייק את החוויות שלנו יותר!



| נספחים / עזרים


