
  

  

 החיים הם רצף
 מטרות:

 החניכות יכירו את האופן הבינארי (והמדכא) שבו מתעצבת הזהות המגדרית שלנו.1.

 החניכות יבקרו את ההבניה החברתית המקבעת והדיכוטומית של המגדר גבר/אישה.2.

 החניכות יכירו זהויות מגדריות מגוונות על הקשת הטרנס*ית שבוחרות לאתגר את3.

 הנורמה והדיכוטומיות.

 

 חלוקת זמנים:

 
 

 עזרים:

 בריסטולים – איך הייתם מתרגמים.4.

 מקרן/טלוויזיה לסרטונים.5.

 כרטיסיות רצף זהויות.6.

 

 מהלך הפעולה:

 איך הייתם מתרגמים? (25 דקות):1.

 רעיון המתודה הוא להציג את המגדריות הטבועה בנו מגיל צעיר. גם גוגל טרנסלייט מוטה

 מגדרית! מציגים לקבוצה את המילה באנגלית ושואלים כיצד הם היו מתרגמים את

 המקצוע:

 Airline pilot - טייס●

 Auto mechanic – מכונאי רכב●

 Bus driver – נהג אוטובוס●

 Carpenter – נגר●

 CEO (Chief Executive officer) – מנכ"ל●

 University teacher - מרצה●

 

 25 דק' איך הייתם מתרגמים?

 10 דק' הקראת המושג דיכוטומיה מגדרית

 3 דק' סרטון גם הוא גם היא

 25 דק'  רצף זהויות

 22 דק' סיכום



  

  

 Dental assistant – סייעת לרופא שיניים●

 Dentist – רופא שיניים●

 Editor - עורך●

 Elementary school teacher – מורה בבית ספר יסודי●

 Judge - שופט●

 Lawyer – עורך דין●

 Librarian - ספרנית●

 Manager - מנהל●

 Nurse - אחות●

 Physician - פיזיקאי●

 Secretary - מזכירה●

 Social worker – עובדת סוציאלית●

זה תרגום גם כי ולמצוא טרנסלייט בגוגל נוספים מקצועות לבחון לחניכות להציע              אפשר

העברית, השפה של המגדרית הדיכוטומיות על שיחה מפתחים מכן לאחר מגדרית.             מוטה

מעבר ומשם המגדרי תפקידם לפי השונים המקצועות את לחלק שלנו הטבעית הנטייה              על

  להסבר על דיכוטומיה מגדרית.

 

  הקראת המושג דיכוטומיה מגדרית (10 דק'):2.

(החלוקה הקודמת למתודה אותו ונקשר מגדרית' 'דיכוטומיה המושג את לקבוצה            נציג

  הגסה לשתי קבוצות בלבד) נבקש מאחת החניכות להקריא את ההגדרה:

דיכוטומיה ביניהם. חפיפה נקודות ללא הופכיים, חלקים לשני חלוקה היא            "דיכוטומיה

ושונים לשני אחד – מנוגדים והם ואשה, גבר מגדרים, שני שקיימים התפישה              מגדרית

  מהותית״.

 מתוך 'שולפת ציפורניים'.

 נשאל:

 האם העולם יכול להיות באמת מחולק בצורה דיכוטומית?●

 האם לדעתכם.ן התפישה הדיכוטומית שולטת בחברה?●

 מה הביטויים שלה ביומיום שלנו?●

 האם אתם.ן מרגישות.ים מתאימים.ות לחלוקה הדיכוטומית?●

 איך לדעתכם.ן אפשר להתמודד מולה?●

 

 סרטון "גם היא, גם הוא, גם הן, גם הם, גם ברבים, גם בצבעים" (3 דק׳):3.

https://www.youtube.com/watch?v=cZ1Xv85lkoo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ1Xv85lkoo


  

  

 רצף זהויות (25 דקות) :4.

על שונים מיקומים לגבי ותהיות החניכות אצל שאלה סימני הרבה להעלות שאמור              משחק

 הרצף כשהפואנטה לבסוף היא שאין מיקום קבוע ברצף.

אחת כל סיסג'נדרית. "אישה השני ובצד סיסג'נדר" "גבר החדר של אחד בצד              מסדרים

9 להן יש כי לקבוצות אומרים מסויימת. זהות ועליה אחת כרטיסיה מקבל              מהקבוצות

שהם (מבלי שלהם הכרטיסייה את ממקמים היו הם איפה להחליט ועליהם ריקים              חלונות

להיות צריכה פאם לסבית כי יחליטו לדוגמא, החניכים. שאר של הכרטיסיות מה              יודעים

את לכולם להציג עליהם מכן לאחר סיסג'נדרית). לאישה ביותר הקרובה ,1             במיקום

יחד החניכים כל על לבסוף אותה. למקם בחרו הם מיקום ובאיזה שלהם              הכרטיסייה

על לשמור חובה (אין המגדריות הזהויות את לסדר בוחרים הם שבו הרצף על               להחליט

הוא ברצף הרעיון כל – שווה מיקום שמקבלות כרטיסיות כמה להיות יכולים אחיד,               רצף

 שאין מיקום ספציפי בו "נכון" למקם).

 רשימת זהויות:

 גבר טרנס.●

 אישה טרנסית.●

 ג'נדר קוויר.●

 ג'נדר פלואיד.●

 א-ג'נדר.●

 לסבית בוצ'.●

 לסבית פאם.●

 הומו אוחצ'.●

 הומו גברי.●

 

 סיכום (22 דק'):

הרצף על מהזהויות אחת כל המגדרי. הרצף גם וכך דינמיים הם החיים מראש. ידוע אחד רצף                  אין

  יכולה לנוע קדימה ואחורה בהתאם להשתנות חיינו.

 סרטון סיכום – פרק 10 "על הרצף" (17 דקות):5.

/https://www.facebook.com/1839071526370580/videos/1905355556408843 

 סיכום (5 דקות) - להרחיב על הסרטון (לשון פניה, זהות דינאמית).6.

 

 

 

https://www.facebook.com/1839071526370580/videos/1905355556408843/
https://www.facebook.com/1839071526370580/videos/1905355556408843/

