
                                                              
        

 זהות ושוויון ערך האדם

 מטרות

 יכירו את מרכיבי הזהות המינית והמגדרית השונים. .יםהחניכות .1

 נבחן את האופנים שבהם מתעצבת הזהות המינית והמגדרית שלנו באופן לא מודע. .2

בכך שהגשמת שוויון ערך האדם דורשת פיתוח ועידוד הזהות של כל אחד ואחת  נכיר .3
 בחברה.

 

 מהלך הפעולה

תחומי עניין,  -ו.הדברים שמאפיינים אות 3 נבקש מכל אחד.ת לכתוב   מתודת פתיחה: .1
 מכניסים לכובע וצריך לנחש של מי זה.  -מאפייני התנהגות וכו...

 ערכו דיון:

 ? מי או מה מגדיר את הזהות שלנו?.םיר אתכןמה מגד .םעפ"י מה קבעתן -

שהוא קיים  .םרק כי אנשים אחרים אמרו לכן .םששמת לב למשהו בכן .םהאם קרה לכן -
 ?.םבכן

 שלא מספיק רואים לדעתכן? .םהאם יש דברים שקיימים בכן -

מהם כל המרכיבים של הזהות שלנו? )לכתוב על פלקט( דוגמאות לתשובות שיכולות  -
לעלות: מה המוצא שלי, איפה גדלתי, מה התחביבים שלי, תכונות שיש לי, צורת 

 התנהגות, איך אני נראת, באיזה תרבות גדלתי וכו... 

הזהות האם צריך לאפשר לכל אדם לברר ולהביא ליידי ביטוי כמה שיותר מרכיבים מ -
 ? מדוע?.השלו

 

**אם החניכות מכירות את החלוקה)מין מגדר מיניות( באופן מעמיק, ניתן לוותר או  .2
הרבה פעמים מנסים על אף השוני שיש בינינו להפוך  אמרי: לצמצם את החלק הזה.

אותנו לאנשים דומים זה לזה, נערוך עכשיו יחד הבחנה בין כמה מושגים שבאים לתאר 
על פלקט את ההגדרות הבאות והסבירי בעל פה על  כתבישל כל אדם. את הזהות המינית 

 כל אחת מהן. 

 המימד הביולוגי הקובע אם אנו זכרים או נקבות. המין הביולוגי  – המין הביולוגי
נקבע על פי כרומוזומי המין, המערכת ההורמונאלית הנקבית או הזכרית, והמערכת 

 )לדוגמא: לזכר יהיה פין ולנקבה פות(. הפיזיולוגית הקובעת מהם איברי המין שלנו

 בין שני   גבר, אשה, תנועהכבתחושת זהות עצמית כאן מדובר  – הזהות המגדרית
המאפיינים, גילום של שני המאפיינים בזהות אחת או חוסר מגדר כלא מאפיין זהותי 

 .לבכל

 החברה מכתיבה לנו מהם התפקידים וההתנהגויות המצופים  – תפקידי המגדר
מגברים ומנשים. מה שנחשב "גברי" ומה שנחשב "נשי" עובר שינויים חברתיים 

רים. לדוגמא, אם בחברה הישראלית גבר ייצא מביתו לבוש חצאית, סביר להניח תדי
שילעגו לו, מכיוון שהחברה הישראלית מכתיבה לנו קודים חברתיים שבהם גברים 
אינם לובשים חצאיות. אם ניסע לטיול בסקוטלנד ונראה גבר לובש חצאית, הדבר 

אותן תגובות חברתיות שלהם  ייראה לנו )או לפחות לסקוטים( טבעי, ולא יעורר את
 יזכה הגבר בישראל.

 הנטייה המינית מתייחסת אל הסובייקט שאליו אנו נמשכים  – הנטייה המינית
מבחינה ארוטית, רגישת ואינטימית. אנשים הנמשכים לבני המין השני, מגדירים 



                                                              
        

עצמם על פי רוב הטרוסקסואלים או סטרייטים )המונח העממי יותר(. אנשים 
בני מינם מגדירים עצמם על פי רוב הומואים או לסביות, ואילו אנשים הנמשכים ל

 החשים משיכה גם לבני המין השני וגם לבני מינם מגדירים עצמם כביסקסואלים."

  במה האדם בוחר להתנסות, מה הוא בוחר לחוות או לא לחוות.  –בחירה 

 

 זהות. נדון בגיוון שקיים בבני האדם, במרכיבים השונים שמאוגדים לכדי
 שאלות הכוונה:

אנשים עם  .המה הרכיבים שמרכיבים את הזהויות שמקיפות אותי? האם אני מכיר -
 זהויות שונות?

 האם זה מקובל לתפוס את הזהות כמשהו המורכב מרבדים שונים? -

 האם יש חשיבות להפרדה בין מין, מגדר ומיניות? -

 סויות?(מה ההפרדה בין הממדים השונים מאפשרת לנו? )בחוויה? בהתנ -

 
ההפרדה בין המרכיבים השונים מאפשרת לנו להתייחס לאדם כמשהו יותר  למדריכה:

מורכב וכיוצא מזה לאפשר לו לבטא יותר חלקים בעצמו, לצאת מהגבולות שהחברה 
לפעמים שמה לנו. זאת תובנה חשובה שהחניכות יצאו ממנה מהפעולה אך עם זאת יש 

שזאת תישאר דילמה או לזכור שזאת הפעולה הראשונה בתהליך, לא צריך לפחד מכך 
שזה יהיה במתח כלפי כמה החניכות מוכנות להיות פתוחות לדברים שונים מהן ודברים 

 ששונים בהן. 

 –קטע קצר מתוך "החינוך לגבריות נקרא נעמיק כעת בעיצוב הזהות המגדרית שלנו ו .3
 :נשאלהחטא ועונשו" שיעזור לנו לבחון איך זה נראה היום בחברה. לאחר הקטע 

 מה זה להיות בן/בת? .יםאר הקטע? איך אנחנו לומדותמה מת -

 עפ"י הקטע האם התנהגות גברית/נשית היא דבר טבעי בהכרח?  -

 למה ציפו ממנו להפסיק להתנהג בצורה נשית? למה זה לא מקובל? -

 במשהו? .םלהתאים את עצמכן .ןשביקשו מכם .םמתי הרגשתן -

 לקים מסוימים בעצמנו?עם זה שלפעמים מבקשים מאיתנו להסתיר ח .יםמזדהות -

 הניסיון לייצר אנשים דומים, הופך אותנו ליותר שווים אחד לשני? -

 

עולה השאלה מה המחיר שאת צריכה לשלם על מי שאת, על אילו דברים בעצמי אני למדריכה: 
מוותרת? זאת שאלה מאוד גדולה עבור החניכות וצריך לנסות להוציא מהן דווקא תשובות 

, ניתן ורצוי לתת דומאות מהחיים שלך וצריך לא להוכיח אותן על הדברים פשוטות ויום יומיות
מה הופך  -שהן רצו אולי ולא עשו כי שופטים אותן. הסוגיה השנייה שעולה היא שוויון ערך האדם

בחלק המסכם של השאלה הזאת תחזור  אותנו ליותר שווים, מה שדומה בנו או מה ששונה?
החניכות שלייצר אנשים שנראים, מרגישים ופועלים בדפוסים . חשוב לנו להבין עם הפעולה

 משותפים זה אולי חשוב מצד אחד ליצירת חברה אבל עלול לבטל כל אחת ומורכבותו וייחודיותו.

 
 

  שיוויון ערך האדם: .4
ה שתהיה השופטת בבית משפט גבוה לענייני גאווה ואהבה. היום בית המשפט .נציגי .בחר

ליזם ומגוון דעות, זהויות ודפוסי חשיבה. קבוצה אחת תצטרך ידון בחשיבותו של פלור



                                                              
        

נימוקים בעד גיוון בחברה והקבוצה השנייה תכתוב שלושה נימוקים נגד)אפשר  3לכתוב 
 להוסיף תוכן לפעילות ולהזמין עדים ולהפוך את המשפט לחגיגה, בהתאם לקבוצה(.

 
 ה לשוויון ערך האדם:הגדרנקריא לאחר שבית המשפט יקבע שגיוון זה דבר חיובי, 

 
כל אדם הוא עולם ומלואו והוא ייחודי ומיוחד. אם כל אדם הוא ייחודי אין אדם שערכו, 

רצונותיו וצרכיו נמצאים מעל אדם אחר. על כן צריך להיאבק למען זכותם של כל בני 
 האדם לחיים, לכבוד ולזכות להתבטא וליצור.

 
 נשאל את החניכימות שאלות מנחות:

או  .יםמסכימות .םעל ההגדרה של שיווין ערך האדם? האם אתן .יםחושבות .םמה אתן -
 לא?

 האם לשיוויון ערך האדם יש חשיבות בחברה והשפעה עליה? באילו דרכים? -

 האם שיוויון ערך האדם יותר חזק בחברה מגוונת או יותר חזק בחברה הומוגנית? -
 

כות להבנה שמגוון בחברה הוא חיובי, הוא מאפשר המטרה היא לכוון את החנילמדריכה: 
לאנשים לפגוש אנשים שונים מהם ומאפשר להם לשנות את צורת החשיבה שלהם 

מימוש ולהתפתח. שיוויון ערך האדם הוא הבסיס לגיוון בחברה משום שהוא מאפשר 
. וכן בזכות הגיוון אנו מאפשרים את שיוויון ערך האדם בכך שלכל אחת ניתנת עצמי

 זדמנות שווה.ה
 

 פלא!אתה ניתן לקרוא/לשמוע את השיר  לסיכום

 



                                                              
        

 החטא ועונשו, מאת טרנס ריל –מתוך: החינוך לגבריות 

 

לאלכסנדר יש כשרון מיוחד ותיאבון גדול למשחקי דמיון. הוא אוהב את דרקולה, תרגילי קרטה 
התלבש בשמלות. קטלנים ומפלצות למיניהן. אבל יותר מכל הוא להוט לשחק בבובות בארבי ול

להתנהגותו של אלכס יש הסבר פשוט יותר מאשר גנים או העדפות מיניות מולדות. בני מבלה את 
יום שבו הוא הבן היחידי. כל היום הוא משחק עם חברותיו הטובות ביותר, חמש -רוב ימיו במעון

ת ילדות בנות שלוש, ותאוותו המיוחדת לשמלות ולבובות קשורה בלי ספק לתרבות הרווח
בבתיהן. הרחקתו מן המערך הסביבתי הזה ומהמטפלת האהובה שלו כדי להגן על "גבריותו" 
תיחשב לצעד מובן, שאינו חורג ממסגרת המעשים ה"נורמליים". אבל זה גם מעשה של התעללות 

 סבילה. 

אפילו באווירה הנאורה כביכול של קהילייה אוניברסיטאית, עוררו שמלותיו של בני תגובות 
ו את אשתי ואותי. "מומחים" שהכרנו במשך שנים, פסיכולוגים המעבירים הרצאות שהפתיע

ברחבי הארץ, נידבו לנו עצות לגבי ה"בעיה" שלנו. אנשים הביעו דאגה עמוקה ביחס ל"בלבול 
 המיני" הצפוי לאלכסנדר.

אלא  הלן, המטפלת של אלכסנדר, נתנה לנו עצה בוטה אופיינית, לאו דווקא ביחס לטיפול בבננו,
ביחס לתגובה כלפי חברינו. "אם שמו היה אלכסנדרה ולא אלכסנדר," אמרה לנו, "ואם בתכם 

מלאכה במקום בשמלה, כל האנשים שמבקרים -הייתה מופיעה בקסדה של פועל וחגורה של בעל
 אתכם עכשיו היו מריעים לכם. תגידו להם פשוט שלא ידאגו בעניין הזה."

דרקולה, קאובוי, אריה. אף  –בני הקטן אינו מבולבל. הוא אינו מסתיר את אהבתו לתחפושות 
הנוחות של -אחד לא חושב שצריך לוודא שאלכסנדר מבין כי בעצם הוא לא ערפד או חתול. אי

הנוחות של אלכסנדר. -ידידינו נובעת מההסתייגות של תרבותנו מגילויי נשיות אצל בנים, לא מאי
 נוחות. -רגיש שום איהוא לא מ

 אבל הוא לומד. 

יום אחד באו כמה חברים אל אחיו הגדול של אלכסנדר, ג'סטין, לשחק איתו. אלכסנדר עלה 
בריצה לקומה השנייה כדי ללבוש את שמלת הכתפיות האהובה עליו ולהצטייד בשרביט הקסם, 

יים נדהמות והסתכלו אחרי כן שעט למטבח כדי להציג את תלבושתו המפוארת. הנערים פקחו עינ
עליו במבט אטום. אף מילה אחת לא הוחלפה ביניהם, אבל זה היה רגע רווי מתח. אלכסנדר פנה 
לאחור וברח לקומה השנייה. "התלבשת נורא יפה אלכס," קרא אחריו ג'סטין בקול חלוש. אבל זה 

יין חזר היה מעט מדי ומאוחר מדי. השמלה נזרקה והמכנסיים שבו ונלבשו. בלי לעשות ענ
אלכסנדר לחבורה והם ירדו יחד למרתף כדי לעסוק בגילוף חרבות או רובים של עץ. את השמלה 

 שוב לא לבש. 

באותו רגע הייתי עד למקרה מובהק של העברת מסר תרבותי באמצעות טראומה סבילה. 
אלכסנדר ירד במרוצה במדרגות כשהוא מצפה ברוב תמימות להערכה ולהתפעלות. מבטיהם של 

ערים הגדולים יותר הביעו רגש, בושה, ומסר: "אסור לך לעשות את זה." מאחר שהנערים הללו הנ
היו נחמדים, המסר היה חף מגיחוך מפורש, ואף על פי כן חשתי את פני בוערות מהשתתפות בצערו 

ההתאמה בין התגובה שרצה בין זו שקיבל שטפה אותו כמו גל של -של אלכסנדר, כאשר אי
 לוש הוא התחיל ללמוד מה זה להיות בן.  השפלה: בגיל ש



                                                              
        

 

 אתה פלא
  חוה אלברשטיין

 חוה אלברשטיין מילים ולחן:
  כל רגע בו אנו חיים

  הוא רגע חדש
  כל רגע בו אנו חיים

  אין שני לו ביקום
  לא היה כמותו מעולם

  ולא יהיה עוד לעולם
 

  ומה מורים אנו לילדינו
  בבית הספר?

  מלמדים אנו אותם
  ועוד שנייםכי שניים 

  הם ארבעה
  וכי פאריס היא בירתה של צרפת...

  מתי נלמד אותם גם מה שהינם.
 

  עלינו לומר לכל אחד מהם:
  -יודע אתה מה שהינך 

  אתה פלא
  אתה יחיד ומיוחד

  אתה פלא
  בכל העולם כולו

  אין עוד ילד אחד בדיוק כמותך
  אתה פלא

  אתה יחיד ומיוחד.
 

  -והבט בגופך 
  פלא הואאיזה 

  רגליך, ידיך, אצבעותיך הזריזות
  האופן שבו אתה מתנועע

  אתה פלא
  עשוי אתה להיות כשקספיר

  -מיכאל אנג'לו בטהובן 
 

  אתה פלא!
  טמונה בך היכולת לכל דבר

  כן, פלא הינך
 

  -וכאשר תגדל 
  התוכל אז לפגוע באדם אחר

  אשר כמותך הוא פלא
  גם הוא יחיד ומיוחד

  א!גם הוא פל

 

 

 

 

  עליכם להוקיר זה את זה
  עליכם לעבוד

  כולנו חייבים לעבוד
  כדי להפוך את עולמנו זה

  שיהא ראוי לילדיו
  אהבת המולדת אך דבר טבעי

  הוא
  מדוע תחדל האהבה בגבול!

 
  אתה פלא
  אתה פלא
  אתה פלא

 אתה פלא...

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=383&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=383&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=383&lang=1


                                                              
        


