
 

 בי פאן פולי- נוער

 נחשף לזהויות על הקשת הבי פאן פולי. 1.

 נתייחס למיתוסים וסטיגמות הקיימות בנוגע לקשת הבי פאן פולי מתוך הקהילה 2.
 ומחוצה לה.

 נגרום לתחושת הזדהות עם הקהילה ה-בי פאן פולי כשותפים לקהילה הגאה. 3.
 

 חלוקת זמנים:

 
 עזרים וציוד:

 נספח א'- הגדרות לבי, פאן ופולי + הצגת הבדלים בטבלאות●

 נספח ב'- תמונה מעיתון איש ואישה לדוגמה הראשונה במתודה מס' 3●

 

  מהלך הפעולה:

 הבדלים בין בי, פאן ופולי- נחלק את הקבוצה ל-3 תתי קבוצות. הראשונה תהיה קבוצת הבי,

 השנייה קבוצת הפאן, השלישית קבוצת הפולי.

 כל אחת מהקבוצות תקבל דף אינפורמטיבי על הקהילה אליה הן נבחרו (נספח א'). הן נדרשות

 לכתוב מורל או שיר על הקהילה שאליה הן משתייכות. בסוף כל קבוצה מציגה את השיר הנבחר.

 שאלות:

 מה ההבדלים בין בי, פאן ופולי?1.

 האם אתן יכולות לחשוב על שוני שיש בין הקהילות האלו לקהילה ההומו-לסבית? האם זו2.

 הסיבה שהם מתלכדים יחד?

 האם אתן יכולות לחשוב על הקשיים שיש לקהילת הבי פאן פולי לעומת קהילות אחרות?3.

 (לנסות לכוון לדיון על "מחיקה ביסית")

 

 סטיגמות ועובדות - נשרטט טבלה על לוח, מצד אחד נכתוב סטיגמות ומצד שני נכתוב עובדות.

 נבקש מהחניכות לזרוק לאוויר עובדות וסטיגמות שהן יודעות שיש על הקהילה הבי פאן פולי.

 לאחר מכן נראה סרטון על הקהילה הבי-סקסואלית בו מוצגות סטיגמות שנשים ביסיות נדרשות

 להתמודד איתן ביום- יום.

http://youtu.be/5xURTgb1Pio :קישור לסרטון 

 30 דקות הבדלים בין בי, פאן ופולי

 30 דקות סטיגות ועובדות

 40 דקות היסטוריית הקהילה הבי פאן פולי

http://youtu.be/5xURTgb1Pio


 

 

 שאלות:

 האם הכרתן את הסטיגמות המוצגות בסרטון, או על הלוח? באילו מקומות שמעתן על1.

 הסטיגמות האלה?

 האם לדעתכן הסטיגמות מוצדקות? האם אתן חושבות שחלק מהסטיגמות מקבלות מקום2.

 גם בחיים האישיים שלכן? ("אני לא אצא עם ביסקסואל", "יצא לי לחוות חוויה שלא רצו

  לצאת איתי כי אני ביסקסואל")

 האם יש דרך לנפץ סטיגמות? האם יש דרך לשנות את התפיסה בנוגע לקהילה הזו?3.

 

 היסטוריית הקהילה הבי פאן פולי– הקהילה הביסקסואלית בישראל בראי ההיסטוריה. נראה /

 נקרא שלושה סרטונים / קטעים מתחילת שנות ה90, תחילת שנות ה2000 ואזור 2021 ונשאל

 ביניהם שאלות

 

 תמונה מתחילת שנות ה90, ספר "איש ואישה" (?), "איך לנהוג בבן זוג ביסקסואלי".1.

 מוצגת הסטיגמה שביסקסואלים הם "בני זוג קשים", מרבים בפרטנרים, בוגדניים,

 הפכפכים וכו' (נספח ב')

 

 סרטון מ97', חלק ב' של פרק "נוער גאה" של קלפים פתוחים. [תמצות- ההתייחסות2.

 לקהילה הגאה היא רק להומואים (וקצת ללסביות). אין כל אזכור לביסקסואלים, טרנסים,

 קווירים וכו'. "דו-מיניים" מוזכרים בסוף כקוריוז, טרנד חולף.]

https://www.kan.org.il/item/?itemid=53265 

 

 כתבה מ2005, הארץ, אשר מבטלת את קיומם של גברים ביסקסואלים ומכריזה כי הם או3.

 הטרוסקסואלים או הומואים.

https://www.haaretz.co.il/misc/1.1543545 

  

 כתבה מynet ,2015, "כל הנשים הן או לסביות או ביסקסואליות"4.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4722405,00.html 

 

 כתבה מmako ,2015, "למה אף אחד לא מאמין לביסקסואלים?" – הכרה במחיקה5.

 ביסית ובתחושות ובתיסכולים של הקהילה

https://www.mako.co.il/pride-weekend/Article-bdbf1f5f2647b41006.htm 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=53265
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1543545
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4722405,00.html
https://www.mako.co.il/pride-weekend/Article-bdbf1f5f2647b41006.htm


 

 

 ynet ,2019, בני נוער פאנסקסואלים6.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5620503,00.html 

 

 שאלות

 האם אתן רואות הבדל לאורך השנים בתפיסה של החברה כלפי הקהילה הביסקסואלית?1.

 האם יש הבדל בין גברים ביסקסואלים לנשים ביסקסואליות?2.

 מה הייתן רוצות לשנות? מה צריך לעשות כדי לשנות?3.

 מה היא כותרת טובה לכתבה על ביסקסואלים ב2021?4.

 

  סיכום:

  למה חשוב לא להדיר את הקהילות מהקהילה הגאה ("כולנו חלק מאותה●

 קהילה") והפרכת הסטיגמות ממנה אנשי הקהילה סובלים.

 מחיקה ביסית- המשמעויות שלה, קשיים, כיצד זה פוגע בכולנו. להגיע יחד עם●

 החניכות להבנה שקיימת הרבה ביופוביה (גם בתוך קהילת הלהט"ב וגם מחוצה

 לה), ועם מאמצים ורצון לשנות, אפשר להגיע לשוויון והרמוניה ושאף אחד לא

 ירגיש מקופח.

 

 

 נספח א':

  ביסקסואליות -

  ביסקסואליות הרכב של המילים הלטיניות בי וסקס, ביחד בקירוב מיניות כפולה או דו מיניות.

 ישנן הגדרות רבות לביסקסואליות, אך הנפוצה מביניהן היא משיכה לגברים ולנשים (מינית
 ורגשית).

  רובין הוקס, אקטיביסטית ביסקסואלית מובילה, הגדירה ביסקסואליות ככה:

 "אני קוראת לעצמי ביסקסואלית כי אני מכירה בפוטנציאל שלי להימשך רומנטית או מינית,
 לאנשים מיותר ממין אחד, לא בהכרח באותו הזמן, לא בהכרח באותו האופן, ולא בהכרח באותה

 המידה."

 

 פאנסקסואליות -

 הרכב של המילים פאן (הכל) וסקס (מין). הפאנסקסואליות היא נטייה מינית המאופיינת במשיכה
 אסתטית, אהבה רומנטית או תשוקה מינית כלפי אנשים ללא קשר לזהותם המגדרית או למינם

 הביולוגי. חלק מהפאנסקסואלים טוענים כי למגדר ולמין אין משמעות בעיניהם ואלה זניחים
 במשיכתם המינית ועל כן משיכתם מתפתחת דרך אינטלקט והוויה. עבור חלק מהפאנסקסואלים

 אימוץ הזהות הפאנסקסולית מהווה בחירה פוליטית שמטרתה להיאבק בתפיסות המגדר
 המקובלות מכיוון שיש בכך כפירה בתפיסה של בינאריה מינית ומגדרית.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5620503,00.html


 

 

 פוליסקסואליות –

  פוליסקסואליות היא משיכה לריבוי מגדרים או מינים כמו ביסקסואליות.

 פוליסקסואליות היא משיכה ליותר ממגדר אך לאו דווקא לכל המינים והמגדרים, כולל א-בינאריים
 אך לא בהכרח.

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 נספח ב':

 

 


