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בושה: נושא הסדנא

 

שעה וחצי: משך הסדנא  

: מטרת הסדנא  

.גירוי להרצאה שתועבר לאחר מכן על ידי רבקה הראל. 1  

.הצפה של רגש הבושה והתחברות לרגש זה. 2  

 

 

 חלק א':

:גירוי על פי בחירת המנחים  

:יצירת ספרות העוסקת בבושה. 1  

. יונתן גפן" /אמא יקרה) .. "מאיר שליו"/בא עושה בושותא (": אפשרויות  

. סרט העוסק בבושה. 2  

)סיינפילד".. הקיץ של אביה:  ("אפשרויות  

.קטע קצר או אגדת עם העוסקת בבושה. 3  

.בלוגים המדברים על בושה/קטעי עיתונות . 4  
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. מבלוגהועתק     :  אפשרויות תוסיף לכותרת מנהל15אני בן  שכחתי..
 

 : יש לי שם משפחה שבאנגלית זה אומר קללה נגיד סתם דוגמה
 

יגיד את שם המשפחה כדי שלא יזהו אותי אבל אז עצלי אני לא... אז פינס זה זין באנגלית ? יש את גיא פינס נכון  
 .. באנגליתשם המשפחה שלי אומר מילה גסה

 
מתבייש להגיד לה שבאנגלית זה אומר למה ואניאני רוצה לשנות שם משפחה ולבקש מאמא שלי היא תישאל  

  ... ועדיף ככההיא ניראלי לא יודעת שאני יודע מה זה סקס**** 
 

 ...וזה פדיחה לבוא לאמא ולהגיד שם המשפחה שלנו באנגלית אומר **** באנגלית
 

משהו כזה לי היה אסיר בכלא או  ביקשתי כבר והיא חשבה שאני מתבייש בשם משפחה שלנו כי אבא1ופעם  
  ...והיא נעלבה

 
ואז כולם יצחקו עלי במקומות **** זהות שלי שעוד שנה אני יעשה שיהיה רשום קיצר לא באלי שיהיה בתעודת 

  ...  אז בכלל זה יהיה פדיחה25ב בגיל "וכאלה וזה פאדיחה ואני גם מיתכוון לעבור לארהעבודה
 

אז עד **** ויהיה כתוב שמה 16 תעודת זהות בגיל  שנה ואם אני יעשה10 ב 1ואפשר לשנות שם משפחה פעם  
   ....למה מה קרה וזה אני יחייה אם הפדיחה הזאותי ואז אני ישנה וישאלו26גיל 

 
 

מתה מבושה

לספר על מחלתה אם היא הייתה בוחרת. הרבה יותר מדויק לומר שעפרה חזה מתה מבושה מאשר מאיידס 
 הכול היה יכול להיות היום אחרת-

עמוד]  [קשר  צרו] ''שפיר  [ת/כתבןגול' 
 

 שנים למותה8 בפברואר יצויינו 23-ב של הזמרת עפרה חזה .

.שלחו לכן לינקים עם הקטעים הללוי**   

?  ...איזה רגש חזק עלה, ר מה עלה פההקבוצה תבר, לאחר הבאת הגירוי  

.תיאמר אמירה כללית שלאחריה תתקיים הסדנא במתכונתה  

 

.... "אנשים מתביישים להודות שהם מתביישים"  

.כל זוג יקבל דף עם הנחיות.  וגותנעבור לעבודה בז, ל"על מנת לבחון את האמירה הנ  
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י לצורך עבודה בזוגות"חלוקה למדריכי שפ  

 

)עבודה בזוגות(' חלק ב  

מתוך השאלות ניתן לבחור את השאלות אליהן אתן רוצות .  עברו נא על כל השאלות לפני שאתן עונות
.להתייחס  

אילו צבעים קיימים ? כיצד מתנהגת? כיצד מרגישה?  כיצד המטאפורה נראיתצאו  מטאפורה לרגש הבושה מ.1
?בה  

  ?איפה הנושא פוגש אותך .2

 האם חשבת על דוגמא מחיי אנשים ?בהקשר למטאפורה או לסיפור עצמו, האם חשבת על דוגמא מחייך. 3
?הקרובים אלייך  

?אילו אם בכלל מחירים שילמת בחייך עם חווית רגש הבושה. 4  

אילו מחירים ? האם הכרת אנשים מסביבך שהתביישו, במידה והחוויה של הבושה לא הייתה דומיננטית בחייך. 5
?  שילמוהם  

? האם יש הבדל בעוצמת החוויה כעת לעומת החוויה שליוותה אותך בעבר . 6  

?הקשורים לרגש הבושה,  האם עדיין קיימים נושאים עליהם אין את יכולה לדבר או לשתף. 7  

?האם ישנם רגשות נוספים העולים מתוך החוויה של הבושה. 8  

?חר לבין בושהכיצד ניתן לדעתכם לקשור בין הנושא הנב". להיות מבוגר משמעותי"הנושא הנבחר כזכור הוא . 9  

 בבית לא מדברים או האם יש נושאים שאצלי? האם בבית שלי אני מעודדת לדבר על דברים מביישים. 10
  *?עליהם

* ?רבתובקעד כדי כך שלא חשתי בנוח , צטערתי שסיפרתי  על עצמי לאחרשההאם קרה . 11

? ששיתפתי אחר בסוד על עצמי והרגשתי כתוצאה מכך קירבה גדולה אליוהאם קרה שחשתי הקלה לאחר. 12 *
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:'חלק ג  

. איסוף הדברים שנאמרו בזוגות  

: לבקש מהזוגות לשתף בדברים שעלוניתן  

? האם התרגיל היה קשה  

? על אילו שאלות בחרתן לענות ומדוע  

? על אילו שאלות בחרתן לוותר ומדוע  

? םמה התרגיל עורר בכ  

? ילו תובנות עלו א  

? שאלות? התנגדויות  

? תהיות בעקבות הנושא  

?  להודות שהם מתביישיםהאם ישנם אנשים אשר התביישו  

?  לדבר בכל זאת על הבושהמה זה עשה   

? אם הצליחו להתחבר לבושה ולקושיה, לאלה שלא הייתה להם בעייה  

?הגן עליכן? האם סיפור הבושה שמור עליכן   

? חסם אתכן בדרך כלשהיהאם סיפור הבושה  

 

 

 

:!! למנחההערות  

  .אינטימי/ והוא לעיתים מסמן איזור פרטי, הוא שומר עלינו . רגש הבושה ישנו מרכיב חיובי ולא בהכרח שליליב. 1

אנשים היו עושים ככל העושה על , הם רגשות המווסתים את ההתנהגות האנושית שאם לא כן) ואשמה(בושה . 
. המימד החיובי וחיוני של רגשות הבושה והאשמה המכוננים את הסופר אגו כווסת חברתייש להדגיש את . רוחם  

  (.הספרות טוענת שיש הבדלים בין המינים לגבי רגש הבושה. 2
)נשים נוטות יותר להתבייש   

ייטו פחות לבקש , אנשים החווים בושה, ) הערכה ודימוי עצמי(,  גש הצובע את העצמיהינו ר,  הבושה רגש.3
, אשמה מצביעה על התנהגות ספיציפית עליה אנו מצטערים.  לעומת אנשים החווים רגשי אשמה. (עזרה וסיוע 

.אנשים אלה ייטו יותר לחפש את האובייקט על מנת להתנצל ולתקן את ההתנהגות.  ולכן ניתן לשנותה  


