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 :הפעולה מטרות

 החניכות יכירו את אפשרויות ההורות הקיימים בקהילה הלהט״בית. .1

 החניכות ידונו ביתרונות ובחסרונות של כל אפשרות הורות. .2

 החניכות ילמדו על מצב האימוץ בישראל. .3

 

 חלוקת זמנים:

 
 

 

 

 

 

 

 עזרים וציוד:

 מקרן + מחשב )או זום( ✔

 

  מהלך הפעולה:

  -זוג או פרט  טורניר פתיחה:משחק  .1

בחדר ומשחקות זוג או פרט אחת מול כל החניכות מסתובבות  -אם מתקיים פרונטלי 

השנייה. המפסידה ממשיכה להסתובב אחרי המנצחת ולעודד אותה. במידה ואותה 

המנצחת מפסידה בסיבוב הבא גם היא וגם המפסידה הראשונה עוברות לעודד את 

המנצחת החדשה. לבסוף יש את המשחקון האחרון בין שתי המובילות שבסופו מכריזים על 

 המנצחת.

יוצרים מראש רשימה של זוגות ה"נלחמים" אחד נגד השנייה. לאחר כל  -תקיים בזום אם מ

האחרונה שלא שובצה עוברת מיד לסיבוב  -סיבוב נבחרת מנצחת )במידה ויש מספר אי זוגי 

השני(. בתום הסיבוב הראשון יוצרים צמדים חדשים של המנצחים, בסיבוב השלישי יוצרים 

 שלבסוף מכריזות על המנצחת. צמדים נוספים וכן הלאה, עד

הרעיון מאחורי המשחק הוא העניין שבהורות גאה בישראל לעיתים יותר קל להיות זוג אך 

 הכל עניין של התאמה לסיטואציה ובחירה בנתיב הפעולה.  -לעיתים יותר קל גם להיות פרט 

 

 טריווית אפשרויות ההורות הלהט״בית בישראל - Kahoot -קהוט  .2

  האפשרות שלי היא הטובה ביותר! .3

 -קבוצות קטנות ולכל קבוצה ניתן אפשרות אחת להורות להט״בית 4-נחלק את הקבוצה ל

אימוץ, פונדקאות, הורות משותפת, הכרה בהורות )באמצעות תרומת זרע(. על הקבוצה 

 דקות 10 טורניר זוג או פרט -משחק פתיחה 

 דקות 10 טריווית אפשרויות ההורותקהוט 

 דקות 35 האפשרות שלי היא הטובה ביותר

 דקות 20 מצב האימוץ בישראל ולאן מועדות פנינו?

 דקות 5 סיכום

https://create.kahoot.it/details/88dbc2c5-051e-4a44-b819-3e65a2c4e3ca


 

לחקור את האפשרות על יתרונותיה וחסרונותיה כשלבסוף הם ייתבקשו להציג את התוצר 

 דקות להכין את הפרזנטציה שלהן.  20שלהםן במליאה. נקצה לחניכות 

 שאלות מנחות לקבוצות: 

כיצד היא מתבצעת הן מבחינת התהליך, הן מבחינה  - ספרו לנו על האופציה שלכן ●

 כלכלית והן מבחינה חוקית.

לאיזו אוכלוסייה מתאימה האפשרות שלכן? )יחידים, זוגות, נטיות מיניות, מגדר,  ●

 מעמד חוקי( -מצב משפחתי 

 אילו יתרונות יש לאופציה שלכן? ●

 אילו חסרונות יש לאופציה שלכן? ●

 לבחור באופציה שלכן? אם אני מתלבטת, מדוע כדאי לי ●

 

האופציות רבות ואין תשובה נכונה אחת. לכל אפשרות יש את היתרונות והחסרונות  הערה:

, אך לא נערוך הצבעה על האפשרות הטובה ביותרשלה, על כל מקרה להיבחן לגופו. 

 החניכות צריכות להציג את האפשרויות כאילו הן נערכות להצבעה ולבחירה.

 

 ולאן מועדות פנינו? מצב האימוץ בישראל .4

על מצב האימוץ בישראל ולאחריה  (9/12/20)ששודרה ב 12בכתבה של חדשות נצפה 

  נערוך דיון.

 דיון:

 איך אתן מרגישות לצפות בכתבה? ●

 למה הציגו רק גברים הומואים בכתבה? הם זה נוגע רק להומואים? ●

 אימוץ הוא לא עניין דתי, אז למה יש למדינת ישראל בעיה עם אימוץ להט״בי? ●

 מה במדינות העולם המערבי שאישרו את האימוץ הלהט״בי שונה מבמדינת ישראל? ●

 חושבות שעד שאתן תרצו להיות הורים החוק ישתנה? האם אתן ●

 ם לו להשתנות?וגריאם הוא ישתנה עד אז, מה  ●

 

  סיכום: .5

אפשרויות ההורות הלהט״בית בישראל הן רבות, על אף ההגבלות הרבות החלות  ●

, את הבחירה עליהן. עלינו להכיר ולהבין אותן על מנת שנוכל לעשות, בבוא העת

 הנכונה בשבילנו.

יתרה מזאת, עלינו להכיר ולהבין אותן על מנת להילחם לשיפור מצב החוק בישראל  ●

 בעבור הורות להט״בית.

 הכיוון הוא חיובי, ואנחנו אלו שצריכים לדאוג שהמאבק יימשך ולא ילך לאחור.  ●

https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q4/Article-2d6a082dfc64671026.htm

