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רקע

בפעולה הראשונה לעולם התוכן מיניות נרצה לייצר בסיס משמעותי ובטוח לשיחה בנושא. נרצה לייצר תשוקה

וסקרנות לחניכות לדבר על מיניות. נכיר בראייה ביקורתית אודות התפיסה הבינארית והכוחנית על מיניות הקיימת

סביבנו אל מול השיח האוהב ושואל שנרצה ליצור באיגי ומחוצה לה. זאת פעולה מעניינת ומרגשת אך יש חשיבות

גדולה לשים לב למצב החניכות כקבוצה וכיחידות שכן פעולה כזו יכולה לעורר תחושות מלחיצות ומפחידות והכי

חשוב לנו שיהיה להן כיף ומשחרר.

מטרות

הכרת מושג המיניות כקשור בכל רבדי החיים שלנו..1

יצירת שיח שואל שאלות על מיניות הנתפסת כיום ועל שיח עליה בחברה..2

יצירת מרחב בטוח לשיח על מיניות כבסיס להמשך החודש..3

מתווה וחלוקת זמנים

זמניםמהלך

ד'15פתיחה

ד'15שמש אסוציאציות

ד'20מרחבים מדברים מיניות

ד'20שיחה מדומה

ד'15כרטיסיות

ד'5סיכום
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מהלך

חלק א' | פתיחה

דברי פתיחה.1

נגיד לחניכות כי זאת הפעולה הראשונה שפותחת לנו את עולם התוכן "מיניות". בתור התחלה, נרצה להציב

כמה עקרונות חשובים לשיחה המהממת והמרגשת שלנו:

מדברות רק בגוף ראשון ולא על מישהו.י אחר●

מרחב לא שיפוטי - ללא הערות וציניות●

מחשבה ושקילה של המילים - פחות תגובות מהירות ומיידיות●

מרחב המאפשר שינוי עמדה ומחשבה●

כל רגש לגיטימי!●

לאחר כל עיקרון נשאל את החניכות איך הוא יכול להתבטא בשיחה של הקבוצה.

חלק ב' | לב הפעולה

שמש אסוציאציות.2

נכתוב בגדול על נייר/בריסטול "מיניות" ונכתוב כל מה שעולה לחניכות מתוך המושג.

אם לא נכתב נוסיף בעצמנו את המילים: עונג, הסכמה, אהבה, חיבור, תקשורת וכמובן מילים נוספות

החשובות לכן המדריכות.

דיון קצר:

יש מילים שאסור שיכתבו כאן?●

יש מילים שלא קשורות במיניות?●

איפה מותר או אסור לדבר על מיניות?●

מה ההבדל בין מין (סקס/אקט) לבין מיניות (מערכות יחסים, זהות, רגשות)?●

מרחבים מדברים מיניות.3

לפורנו(הכוונהאינטרנטחברים,ביה"ס,משפחה,נוכחות:החניכותשבהןשוניםמרחבים5הרצפהעלנפזר

או חיפושים בגוגל) ורשתות חברתיות, טלוויזיה.

נשאל את החניכות שאלות שונות ועליהן להתמקם במרחב בו מדברים על הנושא:

איך מקיימים יחסי מין?●

מה הן מחלות מין?●

למי אני נמשך.ת?●

במי אני מאוהב.ת?●

איך מכירים?●

איך משתמשים באמצעי מניעה?●

איך מגיעים לאורגזמה?●



תוך כדי נשאל את החניכות איך נראית השיחה במרחבים השונים? והאם יש מרחבים שהייתי רוצה לדבר

בהם?

לעיתים ניתן לוותר ולהמשיך הלאה אושימי לב למי את פונה במהלך השיחה על השאלות,***למדריכ.ה:

לחילופין לדבר על עצמך.

שיחה מדומה.4

נחלק את החניכות לזוגות. כל זוג יקבל מרחב מחמשת המרחבים שדיברנו עליהם במתודה הקודמת.

על כל זוג לדמות שיחה שמתקיימת במרחב הזה על מיניות- אבל בצורה מיטיבה. כלומר, בצורה שהן היו

חושבות ורוצות שהמרחב יתייחס למיניות. (אפשר לתת להם מספר דקות לתכנן את מהלך השיחה).

דיון:

אז איך בעיניכן צריך שיח על מיניות במרחב שנבחר להתנהל?●

איזה עקרונות חשוב לכן שישולבו בשיח על מיניות? (הקשבה, רגישות, חוסר שיפוטית).●

איך הייתן ממליצות למרחבים האלה לפנות לנוער, אליכן, כדי שהשיח יהיה נגיש וטוב?●

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

מתודת רפלקציה - תיבת פנדורה.5

נחלק לחניכים כרטיסיות ועל גבן הן יכתבו שאלות שמעניינות/מעסיקות אותן על מיניות. כל שאלה שעולה

בראשן יכולה להישאל וכמובן באנונימיות.

אם יש זמן נפתח חלק מהשאלות ונענה יחד - לאורך עולם התוכן בכל תחילת פעולה נפתח כמות שאלות.

אך לבסוף חשוב שתשמע עמדתך.חשוב לתת הזדמנות לחניכות לענות על השאלות***למדריכה:

סיכום.6

איזה כיף זה מיניות!! חשוב לנו להתחיל את עולם התוכן יחד בהתרגשות וסקרנות לשיחה על הנושא שבד"כ

במרחבים השיח עליו הוא מורכב, מביך, מוזר, "אסור" ואפילו לא קורה. אנחנו נלך יחד בדרך בה נראה

ונלמד על עצמנו ועל החברה סביבנו כיצד מדברת מיניות בניסיון להשתחרר מאותו שיח לא מיטיב ומושתק

העוטף אותנו.


