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 סיכום הסדנא "מין חינוך שכזה" בשבט אמיר

  

הסדנא בהנחיית גלית מילצ'ן, התקיימה בשבט במהלך חודש פברואר וכללה  

כמו כן, מפגש  י"ב, חניכי השבט.-י'מפגשים נפרדים לבנות ולבנים בכיתות  3

חד פעמי עם הורי השכב"ג, מתוך ההכרה בצורך לחבר אותם לתהליך 

 ולנושא.

חשדנית, הגיעו הנערים והנערות למפגש  -לאחר דיונים ושכנועים, בסקרנות

יקר הראשון, אך מהר מאוד הבינו כי מדובר דווקא במפגש חיוני, מעניין, ובע

מעסיקים אותם בחלק לא מבוטל מהיום, ומים המספק תשובות, במגוון תח

 וגם מהלילה.

למפגשים הבאים כבר לא היה צורך בשכנוע, הם חיכו להם ופינו מזמנם. אני 

מאמינה שהקסם שנוצר הוא שילוב של סביבה מכילה שיוצרת גלית, ביחד 

אומרת את הדברים באופן ברור ובאותה  -עם ידע מקצועי רחב וחד משמעי

 את המרחב האישי של כל אחד נתון ללמידה אישית נשימה משאירה

ואינדיבידואלית. נוצר איזון מדויק בין מידע ובין רגש, בין דילמות לבחירות 

 כל אלה קיימים בעולמם של הילדים כל הזמן. -"בלב שלם"

בה יכלו להתבטא, לשאול,  -הילדים מצדם, זכו למסגרת שלא הכירו קודם

יתוסים שקיימים בראשם כתוצאה מצפייה לשמוע ולהיפתח לעולם. הרבה מ

ה זו תנופצו או אוששו בסדנא. עבור רובם הי -שונים והיחשפות לתכנים

הפעם הראשונה בה יכלו לפנות למבוגר מבין, מקצועי ומכיל, ולקבל ממנו 

 את התמיכה לה הם זקוקים.

 תאפשריצר אוירה מ -כמו כן, החשיפה למוקד "דלת פתוחה" והשיח הכללי

 שאלות והציף נושאים שונים בקרב הנוער. שאילתל
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, ונוגע כמעט בכל תחום. לדעתי האישית, הדיונים בנושא כל כך רחב הנושא

משפיעים בעקיפין אך  -, משמעויות חוקיות ועודדימוי גוף, התנהגות סיכונית

צריכת האלכוהול, ומכאן על צורות הבילוי וההתנהגות גם על באופן ניכר 

אחד בשני, והעיסוק בתחום המיניות  . הדברים קשוריםהנעריםהכללית של 

לא ירצה  ובגופו הוא שורשי יותר מהעיסוק בשתייה. מי שיהיה שלם עם עצמו

לכן, בעיני, הסדנא ללא ספק נותנת גם את המענה  -לשתות כדי "להשתחרר"

  הזה.

הסדנא שהתקיימה בשבט הייתה מוצלחת ביותר. לצערי ולצער השכב"ג, 

אמנם אפשר להמשיך אותה שנה שלמה, ובכל  -א הייתה קצרה מדיהסדנ

 נקטע באמצע ויש צורך בעוד מפגש או שניים.השיח התחושה היא ש -זאת

 

 גלית, 

תודה רבה על הסדנא המעשירה, על הסבלנות, הדייקנות והדקדקנות, על 

ות והפתיחות. המשיכי בדרכך החשובה, אנחנו מחכים להיפגש הרגיש

 בהמשך!

 

 מרכזת השבט -ברקוביץ' יעל

 ראש השבט -אביעד מנצור

 הנערים, הנערות וההורים 

  

  

 


