זהות מינית ומגדרית -משחק פתיחת לנושא עבור המרחב הבלתי פורמלי
מערך פעילות זה הוא משחק כרטיסיות ,המהווה רק פתיחה לנושא זהות מינית וזהות מגדרית .המשחק
המוצע כאן יעזור למדריכות/לחניכות ולחניכים להכיר את מושגי הבסיס הקשורים לזהות מינית ומגדרית.
אורך הפעילות -כחצי שעה
מטרות:
 )1החניכות והחניכים יכירו זהויות ומושגים שונים
 )2החניכות והחניכים יעמיקו את הידע בצירים :מין ,מגדר ומיניות
 )3צוות ההדרכה יזהה ויבין מה רמת הידע/חשיפה/הכרות עם התוכן ,ויבין את הצורך בהעמקה בתכנים
אלו
מהלך:
 )1נחלק את הכרטיסיות במספר שווה לכל החניכות/ים .במידה והמספק לא מתחלק שווה -אז אפשר
לחלק לחלק כרטיסיה יותר ,ורצוי להשאיר על השולחן  1-2כרטיסיות פתוחות כדוגמה.
 )2נבקש מכל חניכ.ה בתורה להוריד לשולחן כרטיסייה אחת ,ניתן להניח אותה צמוד לכרטיסיה פתוחה-
במידה והחניכ.ה יחליטו ששתי הכרטיסיות הן חלק מאותה קבוצת שייכות ,ואם אין קשר בין
הכרטיסיות -אז ניתן להניח בנפרד ובכל לפתוח קטגוריה חדשה.
 )3בהתפתחות המשחק (כאשר ישנן כבר כמה כרטיסיות על השולחן בקבוצות שונות) ניתן גם את
האפשרות להעביר כרטיסייה שכבר על השולחן לקבוצה אחרת (ע"פ שיקול דעת החניכה).
למדריכה :המטרה היא לנסות להבין את חלוקת הכרטיסיות לשלוש קבוצות נושא :מין (ביולוגי),
מגדר (זהות מגדרית) ,מיניות (משיכה מינית) .הכרטיסיות מכילות זהויות ומושגים שלא תמיד
מוכרים לכולם .לא נחשוף במהלך המשחק את שמות הקבוצות אותם אנחנו מנסים להבנות .יש
לוודא כי לא נוצרת הגחכה של המושגים השונים או השטחה שלהם.
 )4לאחר הורדת כל הכרטיסיות לשולחן ,ניתן להעביר את הכרטיסיות מקבוצה לקבוצה תוך כדי דיון :מה
המושגים אומרים? האם אנחנו מכירים אותם? איזו תחושה זה מייצר? האם אנחנו מכירים מושגים
כגון סיסג'נדר? הטרוסקסואל? מדוע לא?
 )5נסדר את הכרטיסיות בשלושת הקבוצות :מין ,מגדר ומיניות ,נכריז על כותרות הקבוצות ונסכם.

לסיכום:
בכדי לייצר מרחב בטוח לנוער ול שכבות ההדרכה בתנועה אנחנו צריכים להכיר ידע חשוב בנושאים הקשורים
לנוער להט"ב .בכדי להמשיג את הבעיה החברתית (להט"בפוביה חברתית) ולצמצם מופעים של אלימות
להט"בפובית במרחב התנועתי יש לייצר היכרות עם המושגים השונים .היכרות זו תיתן לנו תחושת בטחון לדון
על הנושאים השונים וגם תשדר לחניכות כי אנחנו מכירות אותן ,ומכירות את הנושאים החשובים להן .הפיכת
הזהויות הלהט"ביות ללגיטימיות הן הצעד הראשון ביצירת השינוי.

קבוצה  :1מין ביולוגי
אינטרסקס ,XY ,XX ,טסטוסטרון ,אסטרוגן ,פין ,פות ,שחלות ,רחם ,אשכים ,ווסת (מחזור),
קבוצה  :1זהות מגדרית
טרנסקסואל/ית ,דראג קווין/קינג ,טרנסג'נדר/ית ,ג'נדרקוויר ,סיסג'נדר/ית ,קרוסדרסר/ית ,ג'נדרפלואיד ,א-ג'נדר ,בי-
ג'נדר ,מטרוסקסואל ,קוויר,
קבוצה  :1נטייה מינית ומשיכה מינית
א-מיניות ,הומוסקסואל ,לסבית ,ביסקסואל/ית ,פאנסקסואל/ית ,פוליסקסואל/ית ,משיכה מינית ,משיכה רומנטית,
דמיסקסואל/ית ,הטרוסקסואל/ית.

** שימו לב :ישם מושגים הנמצאים בין ההגדרות או שייכים ליותר מקבוצה אחת (בעיקר שילוב של מגדר ומיניות).
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