
 

 :הארון בחיי ומודל גיבוש הזהות של קאס
 מטרות:

 .ליתמנט בסיסים לשיחה על הארון לא רק כמעשה מילולי אלא כחוויית חיים להניח .1

 להסתכל על הארון כחוויה מתמשכת ומעצבת שיש בה גם אלמנטים בונים וחשובים. .2

; אשר עשוי גדריתמ -בי של גיבוש זהות מיניתתי למודל אלטרנטילהיחשף באופן ביקור .3

 ות דרכן אנחנו עוברים/ות.לשפוך אור על תחנות חיים משותפ

 חלוקת זמנים:

 דקות 10 המשחק פתיח

 דקות 15 תערוכת סלבס

 קותד 15 לא מסכים"היגדי "מסכים"/"

 דקות 10 שליהארון  -ציור ציר זמן

 דקות 20 אסמודל גיבוש הזהות של ק

 דקות 15 שלבי ההתפתחותחיבור הציר שלי ו

 דקות 5 סיכום

 

 מהלך:

ת נותנים לחניכו (.)נספח תולים כתבות שונות של סלבס ישראליים שיצאו מהארון .1

לעבור ברפרוף על הכתבות. ברקע אפשר להשמיע שירים שונים של אמנים שיצאו מהארון, 

 .ץ, רן דנקראלה לי, הראל סקעת, יהודית רבי כמו:

 שואלות:

האם פעולת היציאה מהארון כפי שהכתבה מתייחסת אליה משקפת את עמדתכם על  •

 יציאה מהארון?

ת זו להט"ביולהתוודות" על האם רק לשבת על ספה בתוכנית אירוח/ראיון לעיתון ו" •

 יציאה מהארון? איך עוד יכולה להראות יציאה מהארון?

 מה איתנו? אנחנו יוצאים רק פעם אחת מהארון?       •

מקריאים  מחלקים את החדר כך שקצה אחד מסמל "מסכים" והשני "לא מסכים". .2

היגדים )נספח ב'( ומבקשים מהחניכים להתמקם על גבי 'הציר'. עוצרים בין היגד להיגד 

 עפ"י שיקול דעת ושואלים את החניכים למה הם התמקמו איפה שהם התמקמו.

 ה/לצייר ציר זמן של תהליך היציאה שלו ה/מכל חניך ותדפים ומבקש ותמחלק .3

לתפוס פינה שקטה בחדר. הציר הוא  כהשמים מוזיקה ברקע ומבקשים מכל חני מהארון.

מומלץ שהחניכים רוצים לציין.  סובייקטיבי ויכול להכיל איזה אירועים/תהליכים/נקודות ציון

מתי הבנתי פעם ראשונה? מתי סיפרתי פעם ראשונה? להורים?  לעבור דרך נקודות כגון:

 לחבר/ה הכי טוב? חוויה מינית/רומנטית ראשונה?

 )נספח ג'(.  שלב אחר שלב את המודל של קאס ותחושפ .4



 
, שונה בהרבה . רוח הדברים היום1979-מודל תיאורטי שנכתב ב המודל הינו למדריכה:

מובנים. יחד עם זאת, אפשר ללמוד מהמודל כל מיני דברים מעניינים ולנסות להשליך על 

ה חברכיצד הל אחת כמה וכמה , עתקף כלפינו ומה פחותהחיים שלנו מה 

  . הליך הלהט"ביתופסת את התבית מטיההטרונור

 

 

 

 דיון: 

 האם אתם מזדהים עם המודל? עם מה כן? עם מה לא? •

 באיזה שלב אתם מרגישים שאתם מצויים היום? •

 רורה? או שאנחנו יכולים להרגיש בכמה שלבים?האם ההפרדה בין השלבים היא ב •

האם "ההתקדמות" היא אחת? לפעמים אולי חוזרים אחורה או נשארים תקועים בשלב  •

 מסוים?

. מבקשים ממי מהחניכים להוסיף את רכיבי המודל לציר הזמן שהם שרטטו ותמבקש .5

 שמעוניין להציג.

  :סיכום .6

אורך חיינו. אין זה אומר  ויות בו במידה מסוימת לכלמצליך שכולנו תהארון הוא ה •

גם , אך לארון יש מימד שמשפיע על התודעה שלנו תמיד אנחנו מרגישות ב"ארון"ש

 ר ברמה ההצהרתית אנחנו "מחוצה" לו לחלוטין.אשכ

יתן אחת לשנייה מקום לשוחח את ככל שנעלה את המודעות למימד הארון בחיינו ונ •

ת איך לחדש ולחדד את התפיסה שלנו את עבות על כך נוכל לבחון מחדש בכל המורכ

 .ונעצמ

ליך אישי של דיאלוג תהליך היציאה מהארון הוא תהליך חברתי אך בראש ובראשונה תה •

מרגישות בנוח לשוחח על , איך אנחנו עם עצמנו, איך היינו רוצים/ות להציג את עצמנו

רדות ואין "מתכון" או דרך אחת . בתהליך זה יכולות להיות עליות ומורכיבי הזהות שלנו

 ת.כרח ייחודיעבור כל אחד/ת הדרך תיראה בה -שנכונה

 1979 שפרסמה בשנת תאוריה הוא שמה של סהמודל של קא

רת גיבוש זהות להט"בית בחברה המתא ,סקא ויוויאן פסיכולוגיתה

ות הזהות העצמית מודל זה מסביר את התפתח  .המערבית

נבנה על סמך עבודתה הקלינית רבת  " המודל של קאס". והחברתית

אף על  .אוסטרליה במערב להט"ביתקאס עם אוכלוסייה  השנים של

חוקרים במדעי ההתנהגות  ,70-שנות הבפי שהמודל נבנה 

ות המערב מקבלים גם כיום ובארצ ארצות הבריתבובפסיכותרפיה 

את המודל, כמתאר בצורה טובה את התפתחות גיבוש הזהות 

העצמית של הומוסקסואלים ולסביות, וכאחד המודלים שעל פיהם 

 .התאוריה הקווירית נבנתה



 

 נספח ב'

 היגדים "מסכים"/ "לא מסכים":

 יציאה מהארון בימינו זה דבר קל -

 ההורים שלי יקבלו/ קיבלו אותי -

 החברים שלי יקבלו/ קיבלו אותי -

הוא קצת "בארון"/ לכל אדם יש  כל אדם באשר -

 "ארון"

 צריך לכבד כל אדם שבוחר להישאר בארון -

גם להורים של להט"ב יש תהליך של יציאה מהארון  -

)"כשאתה יוצא מהארון אתה מכניס את ההורים 

 שלך"(

 אף פעם לא מסיימים לצאת מהארון -

כל מפורסם/ת צריך לצאת מהארון בתור מוביל דעת  -

 קהל כדי להעביר מסר

 יש מצבים בהם אמליץ למישהו/י לא לצאת מהארון -

עדיף לצאת מהארון אחרי שחווית חוויה מינית ו/או  -

 רומנטית

  אני לא אצא עם מישהו/י בארון -

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

בלבול בזהות

השוואת זהויות

סובלנות בזהות

קבלת הזהות

גאווה בזהות

סינתזה בזהות



 
השינוי מתחיל, כאשר ישנה הכרה מודעת לכך, שאינפורמציה בנושא הלהט"בי, היא : בלבול זהות

במידה זו או אחרת רלוונטית לי אישית. כאשר אין אפשרות להתעלם יותר מהכרה זו, הזהות 

חשבותיו עם האדם, במהקשורה לנטייה המינית של האינדיבידואל הופכת למבולבלת, לא עקבית. 

עצמו, מתחיל לתייג את ההתנהגות, המחשבות, הרגשות, כבעלי אפשרות להיות להט"ביים. 

 האינדיבידואל עדיין ממשיך לתפוס עצמו כהטרוסקסואל, וחווה את תפיסת האחרים אותו ככזה.

 :הפוצות להתמודדות בשלב זנמספר אסטרטגיות 

"אני לא רוצה לשמוע, לקרוא,  -סירוב לקבל אינפורמציה הקשורה להומוסקסואליות  •

 ".או לדעת על זה

"יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא הולך לעשות שום דבר בנוגע  -הדחקת ההתנהגות  •

 לזה". הפעולות הננקטות יכולות להיות אחת או יותר מהבאות:

 ואלית.האדם נעשה פעיל מאוד מבחינה מינית הטרוסקס - פעילות מינית •

 האדם נעשה לא פעיל מינית כלל. -היעדר פעילות מינית  •

 חיפוש "תרופה" או "טיפול". •

 האדם הופך את עצמו ללוחם כנגד הומוסקסואליות. -מלחמת חורמה  •

 

פרד" הפרט לבין "נהכוונה היא להשוואה בין הזהות ההטרוסקסואלית ממנה  :וואה בזהויותהש

 .בלהט"האדם בוחן את ההשלכות של האפשרות שהוא מץ". הזהות העתידית שהוא מתלבט "לא

ות, הוא בוויתור על כללי החיברות הצפויים אספקט הקשה ביותר בוויתור על ההטרוסקסואלי

והמקובלים בחברה, ואובדן הציפיות לנורמטיביּות בעתיד, הקשורות לקווי התנהגות אלו. 

אינם חלק מהעתיד, מה יגדיר את מסגרת חייו של אותו אדם? עם  משפחה והקמת נישואים אם

 ,אבלההבנה באובדן ההטרוסקסואליות, נפער חלל. כמו באובדנים אחרים, הדרך לעבור את שלב ה

ת לדבר על אובדן להט"ביהיא להכיר באובדן ולבטא אותו. לדבר עליו. אין זה מקובל בקהילה ה

ההטרוסקסואליות, אך המחקרים הראו, כי ככל שייטיב האדם לעשות זאת, לעבד את האובדן הזה, 

תנאים  .בעתיד לשמור על בריאות נפשית, קיומה של מערכת יחסים יציבה, ושלמות כך ייטיב

של האדם. לדוגמה, אם אישה גרה במקום נידח, בו אין  ניכורמסוימים, יכולים להגביר את תחושת ה

לסביות, או מידע בנושא, גדלה התחושה שאין עוד כמוני בעולם, שאני לבד. או אם אדם עוד נשים 

תחושת הניתוק וההתרחקות  ,חטאבה קיום יחסים הומוסקסואלים נחשבים ל ,דתית מגיע ממשפחה

 .המשימה בשלב זה היא להתמודד עם תחושת ניכור זו.מהמשפחה גדלה

 המודל של קאס מציע שלוש אפשרויות שלרוב ננקטות בשלב זה:

 החשיבות סביב עניין זה חתתגדרית והפמ -קבלת הזהות המינית •

 -להתייחס לחוויה המיניתהגדרתה )דעת של גדרית ודחייה מומ -קבלת הזהות המינית •

 -; כחוויה זמנית או כחוויה ברתגדרית כחוויה ספציפית שקשורה למישהו/י אחדהמ

 שינוי(.

 גדרית והתעלמות ממנהמ -הזהות המיניתקבלת  •

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%90


 
ומכיר בצרכיו, הן בצרכים  להט"ב בשלב זה מקבל האדם את האפשרות שהוא סובלנות בזהות:

ככל שעולה המחויבות לזהות  .המיניים, והן בצרכים החברתיים והרגשיים, הקשורים להיותו כזה

, האדם חופשי יותר מהתמודדות עם הבלבול והריצוי החברתי שהיו נחלת שלבי הזהות יתלהט"בה

הקודמים. יש יותר אנרגיות, זמן ולגיטימציה להשקיע בצרכים חברתיים ורגשיים, הקשורים לנטייה 

המינית השונה. אולם, בעשותו כן, נעשה בולט יותר השוני בינו לבין הטרוסקסואלים אף יותר מאשר 

 להט"בבעבר. בהתמודדות עם השוני החברתי הזה, יש ניסיון מצד האדם לחפש את חברתם של 

היא בעלת  להט"ביתהתקשרות לקהילה ה .יתלהט"באחרים, ואת מה שהוא סבור שהיא התרבות ה

הצלחת האדם לעבור לשלבים מתקדמים יותר בגיבוש הזהות האישית  .חיוביתיתרונות בגיבוש זהות 

 זו. להט"בית תלויה באיכות הקשרים שהוא/היא יוצר/ת בסביבה  הלהט"בית,

אף אם אינו בהכרח  בשלב זה האדם מקבל את עובדת היותו לסבית או הומוסקסואל,קבלת הזהות: 

 .סובלני לעובדה זו. בהתאם לקבלת הזהות מורחבים הקשרים עם התרבות והקהילה ההומו/לסבית

האדם מזדהה עם אחרים משמעותיים שהם הומוסקסואלים. השאלות ששאל עת עצמו בשלבים 

עדיין, האדם יתרחק מסביבה חברתית שהיא,  .מוקדמים יותר )"מה אני?" "להיכן אני שייך?"( נענו

 .הומופובית. התייחסויות הומופוביות נחוות עבורו כמעליבות במיוחד

: אלו שהם הומוסקסואלים או תומכים  בשלב זה נוטה האדם לחלק את העולם לשניים גאווה בזהות:

בהם, ואלו שלא. כחלק מההתקרבות לקהילה ההומו/לסבית, מתעוררת גאווה על כל הישג 

מחייבים התמודדות יומיומית עם החברה ההטרוסקסואלית,  חיי היומיום ,שהקהילה משיגה. אולם

וה, ועם חוויות הומופוביות. חוויות אלו מגבירות את תחושת התסכול והניכור מחברה זו. הכעס והגאו

 .מובילים את האדם להיות פעיל במאבק לשינויים חברתיים אותם הוא רואה כנכונים

פעילות כזו, מחייבת את האדם לחשוף ברבים את נטייתו המינית, וכך, אסטרטגיות שהיו נחלת 

השלבים הקודמים )שמטרתן להסתיר נטייה זו(, נזנחות. הנטייה המינית נחשפת לרוב למשפחה 

 .אף לחברים הטרוסקסואלים בעבודהולחברים, ובהמשך 

תגובתם של האחרים המשמעותיים ההטרוסקסואלים, חשובה. במידה ותגובה זו שלילית, היא 

מאששת את החששות שהיו לאדם, ומחזקת את הראייה הדיכוטומית, את ראיית העולם כמחולק 

 בסדר"(. לשנים: ההומוסקסואלים ואוהביהם )שהם "בסדר"( מול ההטרוסקסואלים )שהם "לא

האדם מפתח מודעות לכך שפילוסופית ה"הם ואנחנו", בה כל ההטרוסקסואלים  סינתזה בזהות:

ם חיוביים, אינה מתיישבת עם המציאות. הוא מקבל את העובדה, להט"בינחווים כשליליים, בעוד ה

ים. הכעס להט"בם להוות מקור תמיכה כמו חבריו השקרובים אליו אנשים הטרוסקסואלים, שיכולי

שאפיין את השלב הקודם לעיתים עדיין קיים, אך בעוצמה פחותה. קשרים עם הטרוסקסואלים 

המספקים תמיכה מובילים לאמון רב יותר. אין יותר צורך לראות את העולם בצורה דיכוטומית, של 

יכול לחיות באינטגרציה עם שאר מרכיבי הזהות. הלהט"בי מול הטרוסקסואלים. האספקט  להט"בים

 .הסתיימה - מגדרית /המינית זהותהתפתחות הזהות העצמית, הקשורה ל

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D

