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פעילות גיל תיכון -הקהילה הגאה (ז-יב)
מטרות:
 החניך ייחשף למושגים ואינפורמציה בנושא הקהילה הגאה. החניך ייחשף למורכבות שבחיי הקהילה הגאה. החניך יבין שני ובנות הקהילה הגאה הם שווי זכויות למרות שונותם.אופן העברת הפעולה ZOOM -
משחק פתיחה:
ויקיפדיה -על החניכים לפתוח ויקיפדיה וללחוץ על ערך אקראי ,זה יבחר להם ערך
רנדומלי בויקיפדיה .משם עליהם להגיע לשלושה ערכים לבחירתו של המדריך ,ע"י
לחיצה על קישורי מילים כחולים:
 ערך ראשון :פרת משה רבינו(או מושית השבע). ערך שני :ארון. ערך שלישי :נטייה מינית.אחרי שהם מגיעים לערך השלישי :נטייה מינית ,מפתחים איתם דיון על הנושא הזה:
 .1מהי נטייה מינית? מה אתם יודעים על נטייה מינית?
 .2האם אתם מרגישים שמבטלים בחברה את הלגיטימיות של נטייה מינית
מסוימת? כיצד?
 .3האם אתם מכירים מישהו מהקהילה הגאה?
 .4איך אתם חושבים שהייתם מרגישים אם אחד מהדברים שמגדיר אתכם הוא
קללה?
 .5נתקלתם בסביבה שלכם בתופעה שבה מישהו נפגע בגלל נטייתו המינית ,או
דה לגיטימציה לנטייה מינית מסוימת?
חלק ב':
כעת המדריך יעבור לפאוור פוינט ,ישתף מסך כך שכל החניכים יוכלו לראות (ללחוץ על
 ,)SHARE SCREENויכתוב  3טורים ב 3-כותרות (אפשר גם אקסל למתקשים)3 .
הכותרות הן מין ,מגדר ונטייה מינית.
כל פעם נותנים להם הגדרה והם צריכים לשייך לאיזו כותרת זה קשור (כותב לכם פה
בסוגריים מה התשובה הנכונה) .יש פה הרבה משפטים ,והם גורמים ללא מעט דיונים,
נסו לבחור את מה שאתם חושבים שיעורר הכי הרבה שיח אצלכם בקבוצה :
• לשים לק (מגדר)
• להימשך לנשים (נטייה מינית)
• כרומוזומים זכריים (מין)
• גבר שמדבר בצורה נשית (מגדר)
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כישורי הורות (שווה לדון האם כשור למשהו בכלל ?)
לא להסיר שיער בבית שחי (מגדר)
להתחפש לאלזה (מגדר)
לשון פניה (את/אתה) ( -מגדר)
לשחק כדורגל (מגדר)
שיער ארוך (מגדר)
שימוש בשירותים למין מסוים (אין תשובה אחת ,נקודה סוערת לדיון)

כעת ,מגדירים מה המשמעות של כל כותרת :
מין  -הוא מונח במדעי החיים המתאר את סיווגו של אורגניזם (למשל בעל חיים או
צמח) ,כנקבי או זכרי .נקבה היא יצור ,שמייצר תאי ביצית וזכר הוא יצור חי ,שבבגרותו
מייצר תאי זרע.
מגדר  -הוא מונח במדעי החברה המתייחס לאותן הבחנות בין הגבר לאישה שהן
תלויות חברה ותרבות.
נטייה מינית  -כלל המשיכות המיניות שאדם מסוים חש באופן כללי ,ובאופן עקבי,
כלפי פרטים המשתייכים לקבוצה מגדרית מסוימת ,כגון גברים או נשים.
שואלים את החניכים  -כעת לאחר שאתם מכירים את ההגדרות ,האם אתם חושבים
שיש אמרות שצריך לשנות את מיקומן על הלוח ?
מה אנחנו לומדים מהלוח במצבו הנוכחי ?
חלק ג':
לאחר הדיון ,נראה לחניכים סרטון על בחור בשם רוי ,שהוא טרנסג'נדר ונלמד על
החיים שלו ומה זה בעצם להיות טרנסג'נדר:
https://www.youtube.com/watch?v=yKg6Ks_Lxzg
חלק ד':
נשחק איתם קהוט בנושא .על מנת שהם יצליחו לראות את השאלות ,המדריך צריך
לשתף את המסך (ללחוץ על  )SHARE SCREENוכעת השאלות יוצגו לכולם דרך המסך
של המדריך.
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השאלות:
 .1באיזו שנה בוטל האיסור על קיום יחסים הומוסקסואלים במדינת ישראל ?
א1951 .
ב1963 .
ג1988 .
ד .מעולם לא היה קיים חוק כזה במדינת ישראל.
 .2איזו הגדרה היא היוצאת דופן ?
א .הומוסקסואל
ב .לסבית
ג .ביסקסואל
ד .טרנסג'נדר
(כי זה הגדרה מגדרית ולא של נטייה מינית).
 .3מה הוא קוויר ?
א .הוא מי שזהותו המגדרית אינה "גבר" או "אישה"
ב .נמשך מינית לפירות
ג .מאכל איטלקי
ד .צירוף רנדומלי של אותיות
 .4מהו מקור כינוי הגנאי – קוקסינל ?
א .מהמילה "קוקסי" באיטלקית שפירושה נשי
ב .שם הבמה של דראגיסטית בצרפת בשנות ה60-
ג .מהמילה "קוקו" – כלומר משוגע
ד .איש לא יודע מה מקור מילת הגנאי
חשוב כאן לקיים שיח עם הנוער שזוהי איננה מילה לגיטימית לשימוש ,אלא מדובר
במילת גנאי ,כמו שהיינו קוראים לטרנסקסואל "דנה אינטרנשונל".
 .5האם במדינת ישראל זוג חד מיני יכול להביא ילדים בתהליך פונדקאות ?
א .כן – החל משנת 2008
ב .לא
ג .במדינת ישראל אסור תהליך הפונדקאות גם לזוגות סטרייטים
ד .כן – החל משנת 1990
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 .6מה הם טיפולי המרה ?
א .טכניקות שנועדו לשנות את נטיותיו המיניות של אדם
ב .שם התהליך לשינוי מין
ג .טיפול לרפואי לסובלים מבעיות בכיס המרה
לדבר איתם על הסכנות של ה"טיפולים" ,המשמעות והנזקים !
 .7מה אחוז התומכים בנישואים גאים במדינת ישראל ?
א30 .
ב22 .
ג61 .
ד79 .
חלק ד'  -ליותר בוגרים ואם הפעילות זורמת:

מושגי מפתח ששווה לדעת לפני שמעבירים פעילות כזו:
• הומו -גבר אשר נמשך לגברים אחרים.
• לסבית -אישה אשר נמשכת לנשים אחרות.
• ביסקסואל -אדם אשר נמשך לשני המינים ,גם לגברים וגם לנשים.
• פאנסקסואל -נטייה מינית המאופיינת במשיכה אסתטית ,אהבה רומנטית או
תשוקה מינית כלפי אנשים ללא קשר לזהותם המינית .חלק מהפאנסקסואלים
טוענים כי המיניות והמגדר אין משמעות בעינהם וכי הם זניחים במשיכתם
המינית ועל כן משיכתם מתפתחת דרך אינטלקטואל והוויה .המשיכה היא גם
למגדרים לא בינאריים כמו ג'נדרקוויר.
• פוליסקסואל -מתאר משיכה מינית ליותר ממגדר אחד ,המגדר הוא חלק
משמעותי במשיכה והמשיכה היא גם למגדרים לא בינאריים.
• טרנסג'נדר -מונח הכולל מגוון זהויות הקשורות לאדם ,אשר הזהות המגדרית
שבנפשו שונה מזו שנתנו לו בלידה בהתאם למאפייני המין ,במקרה כזה האדם
עשוי לעבור לחיות כבן הקבוצה המגדרית התואמת את זהותו או לעבור תהליך
קוסמטי וכימי של התאמה מגדרית(הורמונים וסדרת ניתוחים).
• טרנסקסואל -אדם אשר עובר\ עבר ניתוח להתאמה מגדרית.
• ביג'נדר -מונח המתאר אדם בעל שתי זהויות מגדריות נבדלות ,במקביל או
באופן משתנה כל הזמן.
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• ג'נדרקוויר -אדם אשר זהותו המגדרית היא לא רק גבר או אישה ,הזהות
המגדרית הג'נדרקווירית עשויה להיות מורכבת מזות כגבר ואישה יחד,
בשילובים שונים.
• א-מיניות -מוגדרת כהיעדר משיכה מינית לאחרים ,או לחלופין חוסר עניין
בפעילות מינית.
• אינטרסקס -בני אדם אשר נולדים עם סימני מין זכריים וגם עם סימני מין
נקביים.
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