גיל תיכון (וישב"צ)  -מרחב בטוח ,הטרדות מיניות ואונס
הפעולה באדיבות שני גולדברגר גרעינרית בלכיש
חלק א'
מטרה :נבין שמרחב בטוח הוא סובייקטיבי ויהיו יותר רגישים ומודעים לסביבה שלהם
 .1סובייקטיביות בין אנשים  -כולם עומדים בשורה ,מקריאים לקבוצה היגדים ,כל מי שההיגד נכון בעיניו לוקח
צעד קדימה.
היגדים:
 אני מעדיף חורף על קיץ אני חושב שבית ספר זה מיותר אני חושב שאעשה שנת שירות אני מרגיש לא בנוח שאנשים יושבים קרוב אליי אני אוהב לעשות ספורט אני שונא שנוגעים לי בשיער אני שונא להיות טועה אני אוהב לאכול מחוץ לבית בדרך כלל קשה לי לסרב לאנשיםכל אחד מתיישב במקום שהוא הגיע אליו (ממחיש את הסובייקטיביות) ומתחילים דיון:
 למה כל אחד יושב במקום אחר בחדר? (אנשים שונים ,דעות שונות ,סובייקטיביות) איך הסובייקטיביות מתבטאת בחיי היום יום? בתנועה? האם הסובייקטיביות היא חיובית או שלילית?למדריך.ה :חיובי מכיוון שאנחנו אנשים שונים ,השוני הוא מה שהופך אותנו למיוחדים ,שלילי מכיוון שהגבולות
מטושטשים ,קשה לקרוא אנשים  ,מה שלגטימי בעייני אדם מסוים יכול להיות בדיוק ההפך לאדם האחר.
חלק ב'
מטרה :נבין את ההבדל בין כפייה ,הסכמה ורצון
 .2תה בהסכמה (ההבדל בין כפייה הסכמה ורצון)  -נצפה בסרטון 'תה בהסכמה'
https://www.youtube.com/watch?v=BQptpWZmmNY
דיון קצר:
-

מה ראינו בסרטון?
אתם מכירים את המושג "הסכמה חופשית הדדית?"
איך נוכל לוודא שיש הסכמה?
מתי צריך הסכמה? רק עם זרים? רק ביחסי מין מלאים?
למה הסכמה לפעמים לא מספיקה? מה ההבדל בין הסכמה לרצון?
איך אנחנו מרגישים כשאנחנו רק מסכימים למשהו ולא רוצים אותו?

חלק ג'
מטרה :נחשף לסטטיסטיקות ונתוני אמת על הטרדות מיניות ואונס
 .3קישור להטרדות מיניות ואונס  -נצפה בסרטון "איך זה שכל אישה בישראל חוותה הטרדה מינית?"-
https://www.youtube.com/watch?v=kIKLgLHUMJA
דיון קצר:
 מה ראינו בסרטון? אתם מסכימים עם מה שהוא אומר )שהאחריות היא של כולם ?( אם האחריות היא של כולנו ,איך אנחנו יכולים לפעול? (להעלות מודעות לנושא ,הסכמה ,הקשבה לצדהשני)
 .4נשמע את השיר " עוד לילה בסדום" של איזי https://www.youtube.com/watch?v=c-j7LQPQTlM
המילים בנספחים.
דיון קצר:
 על מה השיר? מה איזי מנסה להביע?למדריך.ה :בעקבות הדיווחים על האונס באילת ,חבר הראפר איזי למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
בישראל והוציא השבוע שיר בשם "עוד לילה בסדום ",אותו הוא כתב על אותו אירוע שזעזע את המדינה.
הפרויקט נועד לחזק אנשים שמתמודדים עם טראומות דומות ולהגביר את המודעות לנושא התקיפות המיניות
בארץ ובכלל
 אחת מתוך שלוש נשים עוברת תקיפה מינית ,אחת מתוך חמש נשים נאנסת ,אחד מתוך שש גברים עוברתקיפה מינית .איך נלחמים בנתונים המזעזעים האלה? מה צריך להשתנות בתפיסה שלנו
כחברה?
-

איך זה קשור לסובייקטיביות?

 איך זה קשור אלינו כמדריכים בתנועת הנוער? האם יש לנו מקום יותר גדול להשפיע?*לשתף בסיפור אישי אם זה במקום ויעזור לתוכן לחלחל.
שורה תחתונה :האחריות על הטרדות ותקיפות מיניות היא של כולנו כאחד! זוהי אחריות קולקטיבית חברתית שבוערת
במיוחד בימים אלו ובשנים האחרונות לאחר מקרה האונס באיה נאפה ובאילת .בנוסף לכך כמדריכים ופעילים בתנועת
נוער יש לנו מקום גדול ומשמעותי להשפיע ולעצב לחינוך וערכים הדוגלים בהסכמה מלאה והדדיות .בנוסף לזה ,לא
צריך להתבייש ולפחד לפתוח נושאים כאלו!

לא ידעתי אם לדבר או לא
בכל זאת כל אחד שוחה בתוך החרא שלו

נכון סקס לא תמיד מגיע עם רגש נכון אין שום דבר חדש תחת השמש
הזוועות של מחר כבר ימחקו את ליל אמש
ושום עונש לא יסתיר ת'צלקות על הנפש
אבל הייתי מפרסם את השמות ומתייג אותם
כותב את המילים לעורך דין שמייצג אותם אמן והמצפון שלהם יחזור לפעולה
כי אני מת לראות איך הוא לאט לאט לאט הורג אותם
שלא תעז לחפש לגיטימציה
לא אלכוהול לא הפאקין סיטואציה
לא רוקנרול לא ילדה של פרובוקציה
אם שורה של אפסים נכנסים ברוטציה

ולך אני רק מאחל שתצליחי לחזור ולחלום
למצוא את הכוחות מהתמיכה והחום
למחוק את כל הזכרונות מעוד לילה בסדום
ולך אני רק מאחל שתצליחי לחזור ולחלום
למצוא את הכוחות מהתמיכה והחום
למחוק את כל הזיכרונות מעוד לילה בסדום

ובא להקיא מכל השיט שרץ ברשת
מה שכחנו לדבר או איך לגשת?
כשאת אומרת "לא"! את מציבה עובדה את לא מבקשת
ולא זה לא ולא משנה בכלל מה היא לובשת

כמה שמוזר לי לדבר על המובן מאילו דיי מובן לי שזה מה שעכשי ו
הלב רצה לפרוק על מקצב ההיגיון יצא לקרב
והמוזה העלתה על הכתב והיו לי טעויות בשירים של י מעדיף להצטער מלהכחיש
המילים שלי הם נשק והנפש כבר מותשת
אי אפשר להישאר לזה אדיש
כי פתאום עולות לי מחשבות על אחיינית שלי
שלעולם היא לא תדע איך זה מרגיש כי אם חס וחלילה מישהו יעשה טעות
אני אשב עליו בכלא ואקרא עליו קדיש

ולך אני רק מאחל שתצליחי לחזור ולחלום
למצוא את הכוחות מהתמיכה והחום
למחוק את כל הזכרונות מעוד לילה בסדום ולך אני רק מאחל שתצליחי לחזור ולנשו ם
למצוא את הכוחות מהתמיכה והחום
למחוק את כל הזכרונות מעוד לילה בסדום

