
 

 פעולת זהות

 

 מטרות: 

 החניכות יעמיקו את ההתעסקות סביב נושא הזהות ועיצוב הזהות. .1

 ם האישיים והחברתיים שלו.העמקת המונח זהות ובחינת המרכיבי .2

 פתיחת דיון על ההיבט החברתי שבשנאת האחר והשונה, והפחד ממנו. )גזענות והומופוביה( .3

 הכרה בהיררכיה החברתית של זהויות כתופעה שהן לא נפרדות ממנה. .4

 מהלך 

 דק( 10)שיר שמתאר את השבוע האחרון שלה ומשתפת  א. כך אחת בוחרת

 (דקות 20)דיוקן: ב. 

 ציוד נדרש: דפים, כלי כתיבה, וחומרי יצירה.

ציג נבקש מהחניכות לצייר דיוקן עצמי. נבקש מהן להתייחס לפרטים הקטנים המזהים אותן. כל אחת ת

 את הדיוקן שלה ותספר עליו. 

 שאלות:

 ?מה בחרתם להציג בדיוקן? מדוע 

 ?האם אתן מרגישות שהדיוקן משקף את מי שאתן 

 ?האם אתן מרגישות שמרכיבי הזהות שלכם באים לידי ביטוי חיצוני 

 דק 10הפסקה 

 (zoom)נספח א' הסבר על הפונקציה ב (דקות 15)אני עם עצמי ואני מול החברה: . ג

 ,(zoomבאפליקצית  "share whiteboardנצייר על המסך שני צירים אנכיים )באמצעות האפשרות "

 …'', הציר האחד ינוע בין "החברה רואה אותי כ..." ל"החברה לא רואה אותי כ

  …''.ל''אני לא רואה את עצמי כ…'' והשני בין ''אני רואה את עצמי כ

 :נבקש מהחניכות להתמקם על הצירים ע"י סימון נקודה בזמן שנקריא מרכיבי זהות שונים 

גבר, אישה, לסבית, טרנס, ביסית, גברית, נשית, אשכנזיה, מזרחית, ישראלית, חניכה, 

 שמאלנית/ימנית. 

 נשאל תוך כדי:

 ?מדוע אנחנו עומדים במקום שבחרנו 

 כן להרגיש?מה זה גורם ל 

 ?למה יש פער בין איך שאתן רואות את עצמכן לבין איך שהחברה רואה אתכן 

 

 



 

 דק( 15)התיוג החברתי: ד. 

 ציוד נדרש: פתקים וכלי כתיבה. 

 מקריאות לחניכות תיוגים חברתיים שונים;

אישה, גבר, חרדי.ה, ערביה, יהודי, מתנחל.ת, קיבוצניק.ית, חילוני.ת, טרנסית, פאנסקסואל, 

 הטרוסקסואלית, 

כל חניכה תסדר את ההגדרות לפי מיקומן בהיררכיה החברתית )לדעתה( ותשתף. החניכות ינסו 

 על סדר מסוים.להסכים 

 שאלות

 ?מדוע החברה זקוקה לתיוגים חברתיים? מה זה משמר 

 ?האם התיוגים החברתיים ניתנים לשינוי 

 ?מה הקשר בין גזענות לבין תיוגים חברתיים 

 ?האם אתם מצליחים לדמיין חברה ללא תיוגים חברתיים 

 פחות בהיררכיה? איזה חברה זה מייצר שתמיד יהיו אנשים ששווים יותר או שווים 

 יכוםס

נדון על הקשר בין אפליות מסוגים שונים )על רקע דברים דוגמת גזע או מין( ללהטבופוביה, ועל כך 

 שהשנאה והפחד מולידים את התיוגים החברתיים שקובעים כי יש שווים יותר ושווים פחות. 

לדים הארונות. כאשר את בחיים בחברה נוצר זרם מרכזי ומסביבו קבוצות שנחשבו חריגות, וכך נו

מרגישה חריגה בחברה בה את חיה והסדר החברתי בה מכתיב מי שווה יותר ומי שווה פחות, את 

  עשויה להרגיש שעלייך להסתיר את אותם מאפייני הזהות שהופכים אותך לחריגה.

 

 

 א' נספח

 על השימוש בפונקציה לשיתוף הצירים הסבר

 הירוק "shareיש ללחוץ על כפתור ה''.1

 "share whiteboardיש לבחור באפשרות ".2

 באמצעות העט, יש לצייר את הצירים .3

יש להקריא את הקטגוריות לחניכות, ולבקש מהן להתמקם על הלוח ע''י סימון נקודה )לדוגמה, שלוש .4

 נקודות(

במעבר קטגוריה, כדי למחוק את הנקודות ולהשאיר רק את הצירים, יש ללחוץ על סימן הפח ולבחור .5

 "clear others' drawingsבאפשרות "

  

 


