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רציונל

פעולה זו פותחת את עולם התוכן "קהילה, תרבות והיסטוריה".

בפעולה הזו נניח את המונח "קהילה", ונתעסוק במשמעות של קהילה בתוך עולם שמייצר בינינו הפרדות, ולעיתים

תחושת בדידות.

יחד עם החניכות ננסה להבין איך המונח "קהילה" פוגש את החיים שלהן בכלל, ובפרט ביחס לקהילה הגאה

וההשתייכות לאיגי.

מטרות

נכיר ונחשף למונח קהילה.1

נדבר על הצורך האנושי בקהילה.2

נעמיק בקהילה כמספקת שייכות הנותנת מענה לבדידות וניכור המאפיינות את התקופה העכשווית.3

מתווה וחלוקת זמנים

זמניםמהלך

ד'10משחק פתיחה

ד'15שמש אסוציאציות+ שאלות

ד'20טקסט

ד'30סרטון+ דיון

ד'15תרגיל סיכום

עטים ודפים, מחשב ומקרן, טקסט מודפסעזרים וציוד:



מהלך

חלק א' | פתיחה

משחק פתיחה- נפש תאומה:.1

נשחק במשחק נפש תאומה:

כל אחת בתורה אומרת שני דברים הפכים כמו למשל "מתוק או מלוח" וכולםן כותביםות את התשובה

שלהםן על דף. נוצרת רשימה שבסוף מקריאה אותה חניכה אחת, וכל אחת בודקת את הרשימה שלה מול

הרשימה של אותה החניכה.

מי שיש לה הכי הרבה תשובות זהות עם החניכה, היא הנפש התאומה שלה.

שמש אסוציאציות - מהי קהילה?.2

דיון:

למה צריך קהילה?●

על מי אתן חושבות כשאתן חושבות על קהילה? אנשים שאתם מכירים באופן אישי או לא בהכרח?●

האם אתן מרגישות חלק מקהילה?●

חלק ב' | לב הפעולה

ניכור ובדידות.3

סיפור קצר של אתגר קרת - טיפות. (מצורף כנספח)נקרא יחד

פזמונאי ושחקן קולנוע ישראלי. חתן פרסהוא סופר, מחזאי, תסריטאי, במאי, קומיקסאי,אתגר קרת הוא

ספיר. פרופסור חבר במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לאחר הקריאה המשותפת נשאל:

מה הבנתםן מהטקסט? האם אתן מזדהות עם הרעיון?●

הייתםן קונות טיפות כאלה?●

האם כבר קיים משהו שמתפקד כמו הטיפות? איפה מוצאים אותו?●

הצורך בשייכות:.4

קהילה.אובמשפחההבחירהעלPOSEהסדרהשלבסרטוןנצפה

Pose | Blanca & Damon Chosen Family | FX

https://www.youtube.com/watch?v=BIw5Vv9KvNo&ab_channel=FXNetworks


נשאל:

מה התפקיד של קהילה אל מול תחושת בדידות או שונות?●

האם קהילה היא משהו שאפשר לבחור בו?●

אתן רואות את הקהילה הלהט"בית כקהילה שלכן?●

אתן חושבות שהקהילה הלהט"בית ייחודית במובן הזה של שייכות?●

חלק ג' | סיכום ורפלקציה

סיכום.5

נבקש מהחניכות לכתוב כל אחת דוגמה אחת לאופן שבו איגי מהווה קהילה. נבקש שתשתפו.

נסכם בזה שקהילה יכולה לחבר בין א.נשים שצריכים או רוצות שייכות למשהו משותף בתוך עולם שמייצר

ביננו הרבה הפרדות. בחודש הקרוב נעמיק בנושא של קהילה, תרבות והיסטוריה ונבין איך ניתן לנו להשתתף

ביצירת הקהילה שלנו פה באיגי.



| נספחים

טיפות/אתגר קרת

חברה שלי אומרת שמישהו באמריקה המציא טיפות נגד להרגיש לבד. היא שמעה על זה אתמול בשישים שניות

בגלי-צה"ל, ועכשיו היא כבר שולחת מכתב אקספרס לאחותה שתקנה לה מזה ארגז ושתשלח לה בדואר. בשישים שניות

אמרו שבחוף המזרחי מוכרים את זה בכל רשתות השיווק, ושבניו יורק זה כבר ממש להיט. זה בא בשתי אריזות - טיפות

ותרסיס. חברה שלי ביקשה טיפות, היא אולי לא רוצה להרגיש לבד, אבל גם לא לפגוע באוזון.

עלהסבירובמוח,כימיקטעאיזהעלעובדזהבודד.להרגישמפסיקאתהדקות20ותוךלאוזןמטפטףאתההטיפותאת

זה ברדיו, אולי חברה שלי לא הבינה. היא לא בדיוק מארי קירי, חברה שלי, היא אפילו קצת מטומטמת. כל הזמן רק יושבת

וחושבת שאני הולך לבגוד בה ולעזוב אותה וכאלה. אבל אני אוהב אותה, אוהב אותה כמו משוגע. עכשיו היא אומרת

שכשהיא חוזרת מהדואר, היא כבר יכולה להפסיק לגור איתי. כי הטיפות או-טו-טו יגיעו, היא כבר לא מפחדת להיות לבד.

לעזוב אותי? אני אומר, בשביל טיפות? למה? אני הרי אוהב אותה, אוהב אותה כמו מטורף. תלכי אם את רוצה, אני אומר

לה, אבל שתדעי לך ששום טיפות אוזניים מסריחות לא יאהבו אותך כמו שאני אהבתי. טיפות אוזניים גם אף-פעם לא יבגדו

בה. זה מה שהיא אומרת, ואחר כך הולכת. כאילו שאני כן.

עכשיו היא שכרה דירת גג בפלורנטין, ומחכה כל היום לדוור. אני, אין לי כלום מהדואר, זה לא מרגש אותי, וגם אין לי חברים

מחו"ל שישלחו לי דברים. אם היו לי מזמן הייתי נוסע אליהם. הייתי יוצא איתם לשתות ביחד ומספר להם את הצרות שלי.

הייתי מתחבק איתם הרבה ולא מתבייש לבכות לידם וכאלה. יכולנו לבלות ככה שנים, להעביר את כל החיים שלנו. טבעי

מהטבע, יותר טוב מטיפות.


