
 

 

 

 לשכבג פעילות תוכן

. לכן, חשוב שכל מי או מבוכה עשוי לעורר תגובה רגשית חזקה קהילת הלהט"בעל  שיח

שמגיע.ה לפעילות י. תדע על נושא השיחה מבעוד מועד. בנוסף, יש לפתוח את הפעילות 

ודעות  הקהילה הגאה/קהילת הלהט"בעל ההכרות שלנו עם דבר היום באזהרת טריגר: נ

שיפוטי, להשאיר את הציניות מחוץ פה מהקבוצה לקיים שיח מכבד ולא צמאני  קדומות,

לפעמים במהלך הפעולה או אחריה חניכים/ות פונים למדריכ.ה לשתף בדברים לשיח. 

  ומאוד רגישים.חשוב להיות קשובים ו

מקפידים/ות  לייצר מרחב בטוח במהלך הפעילות, שומרים את הדברים אנו   -חשוב לזכור

ידי החניכים/ות, מכבדים את דברים שנאמרים ומביעים  רגישות גבוהה שנאמרים על 

 וטיות או ציניות.נטולת שיפ

 

 דיון בשאלה ראשונה:מתודה 

 ללהט"ב? ההגדרהת א את הקבוצה האם הם מכירים/ות  נשאל

הערה למדריכ.ה: הקהילה הגאה או קהילת הלהט"ב הוא מושג רחב המאגד תחתיו את 

אוכלוסיות  -, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים. )הרחבהראשי התיבות של לסביות

וירים וקבוצות נוספות החורגות מהתפיסה מיניים, ג'נדרקו-נוספות כמו אינטרסקס, א

 מגדר ומיניות(.החברתית הכללית של 
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   ייצוג ניה:מתודה ש

, ואת הקישור לאתר האת השאל ן מראש)יש להכי  mentimeter   רמנטימטאתר דרך 

  (המרכזית מוכנה שהשאלהולעשות בדיקה שהכל תקין 

 של מילה או שתיים.  ,רותצלתשובות קלעודד את החניכים/ות  יש הערה למדריכ.ה:

שעולה מה המחשבה הראשונה  מנטימטר:ב ולשאול רצה להכניסכזית שנרהשאלה המ

 ייחס לדברים שהחניכים/ות ירשמו. ונת מונח להט"ב?/לכם.ן על המילה

 עצמן.על תשובות שחזרו יהיו מגובנות וניתן לשים לב ל התשובותהערה למדריכה: 

 .ן והייתם רוצים/ות להתייחס אליו?האם יש משהו שכתבת -

רוצים/ות להתייחס הייתם  ?הפתיע אתכם.ןהאם יש משהו שלא אתם.ן כתבתם ו -

 לזה?

 לאחר מכן נפתח בדיון פתוח:

 נה? שולהט"ב לרא ם.ן על עתמתי שמ -

 ת?בחברה הסטרייטי ות יש על הקהילה הלהט"ביתאיזה דעות קדומ -

אם ם או חיובים? ילילידברים שעל להט"ב יותר האם לדעתכם.ן החברה חושבת  -

, למה לייםשלי אם  ג את החברה?צמיי פה מה שכתבם.ןחיוביים אתם חושבים ש

  הרווחת? עלו כל כך הרבה דברים שליליים? למה זו הדעה
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