
 

 קהילות ופריווילגיות בקהילה -תתי

 מטרות הפעולה:

 החניכות יבחנו את ההיררכיה ויחסי הוכחות בחלוקה הפנים קהילתית. .1

 החניכות יבחנו את האימפקט של יחסי הכוחות הנוכחים בקהילה. .2

 החניכות יבחנו למה כדאי לנו לתת במה לכל תת הקהילות השונות. .3

 

 חלוקת זמנים:

 דקות 10 משחק הפופקורן

 דקות, מתוכם: 25 פירמידת השווים
 דקות ציור של הפירמדיות  10-
 דקות דיון 15-

 דקות, מתוכם: 35 קרב מאבקים -דו
 דקות לחקור את המאבק 10 -
 דקות משחק 25 -

 דקות 10 פריווילגיה

 דקות 5 סיכום

 
 עזרים וציוד:

 הפופקורן בו תוכלו לכתוב את כל תת הקהילות שנאמרולוח/בריסטול עבור משחק  ✔

 דפים ועטים עבור החניכות לצייר את פירמידת השווים ✔

 

  מהלך הפעולה:

  תת הקהילות בתוך הקהילה! -משחק הפופקורן  פתיחה: .1

 קבוצות. 3מחלקים את החניכות ל-

ב, כזו שלא "קבוצה" בתוך קהילת הלהט-כל קבוצה בתורה צריכה לתת "תת-

נשים עם תכונות  אתיופים/ להט"ב הומואים/ ביסים/ )טרנסים/ לפנינאמרה 

 וטיפיות גבריות(אסטרי

 ה.הילק -תת חשוב עלשניות ל 10לכל קבוצה יש 

שיהיה  היאהמטרה  ,אנשים 100קבוצה צריכה למנות לפחות  -תת :למדריכה)

 (ןקהילות שיוכלו להסתכל עליה -ילחניכות מאגר ענקי של תת

 קהילות שנאמרו.ה -יתתעל לוח/דף את כל רושמים -

 

 



 

 

 פירמידת השווים .2

 מחלקים לחניכות דף ועט.  -

:  החניכות לוקחות "פירמידת השווים"דקות לצייר את  5נותנים לחניכות  -

 את כל מה: לא חייב לשבץ למדריכה) הקהילות שציינו מקודם -יאת תת

שנאמר ואפשר גם להוסיף כאלה שלא נאמרו(, כך שבחלק העליון מופיעים 

)בבסיס( אלה שהכי  הכי חשובות ובחלק התחתון שלדעתםקהילות ה -יתת

 פחות.

 נותנים לחניכות לשתף בהתאם לזמנים. -

שוב, רק הפעם לא "פירמידת השווים" דקות לצייר את  5נותנים לחניכות  -

 חוות את זה במציאות, בקהילה שלנו.לדעתן, אלא איך שהן איך שזה 

 נותנים לחניכות לשתף בהתאם לזמנים. -

 שואלים: 

 ?קטיבית שלכןירמידת השווים הסובייסמך מה בחרתם מי יופיע איפה בפ על .1

 רמידת השווים במציאות?יעל סמך מה בחרתן מי יופיע איפה בפ .2

( לכך שפירמידת השווים סודרה כמו שהיא היסטורית?) האם יש סיבה לדעתכן .3

 ?מהיסודרה? 

ר שוות מקבוצות תי שיש פירמידת שווים ושיש קבוצות שנחשבות יותיהאם זה בעי .4

 אחרות?

ה? עדוף בפירמידת השווים השפיע על חיייהאם למישהי יש דוגמא שבה הת .5

זה יכול להיות מאבק או הפגנה שיותר שמו עליה פוקוס, או אולי הדרה למדריכה : )

 וטיפית כזו או אחרת(אה סטריהילק -בחיי הלילה או הדייטינג רק כי הם בתת

   

  קרב מאבקיםמשחק :  .3

, הפעם אנחנו מדרגים את קהילות קבוצות/-יתתרמידה דרגנו ישימו לב שבפ :)למדריכה

המטרה היא להראות שנותנים העדפה למאבקים של  ת!.הילוק -תת ןהמאבקים של אות

 יה בעקבות הדירוג(יהשנפני ה מסוימת על הילק -תת

"עכשיו אתן מליאת הלהט"ב! אתן נדרשות לבחור את המאבק  בפאתוס: מציגים לחניכות

 כה לשים עליו את הפוקוס ולהשקיע בו את מירב המשאבים!"שקהילת הלהטב צרי

 מחלקים את החניכות לזוגות/קבוצות -

כל קבוצה מקבלת פתקית/הודעת טקסט עם מאבק שמשויך לקהילה ספציפית  -

 (.נספח א) מתוך רשימת המאבקים

 דקות ללכת לחקור את המאבק. 10נותנים לכל הקבוצות  -

 :קרבכשהן חוזרות עושים  -

ב צריכה "הקבוצות להציג את המאבק שלהן ולמה הוא המאבק שקהילת הלהטעל  -

)מקציבים זמן בהתאם  לבחור לשים עליו את הפוקוס ולא המאבק של שאר הקבוצות

 לכמות הקבוצות(.



 

מבחינת  1-10בסוף כל הצגה נותנים לחניכים )שלא הציגו( לדרג את המאבק מ -

 ים עליו את הפוקוס".ק שכדאי שהקהילה תשבאל הוא המ""האם המאבק הנ

  זה המאבק שהקהילה צריכה לשים עליו את הפוקוס! - 10

 זה לא מאבק חשוב ועדיף שלא התייחסו אליו בכלל. - 1

בסוף ההצגות סופרים את הניקוד, הקבוצה המנצחת היא זו שקבלה הכי הרבה  -

 נקודות

 :שואלים

 איך היה לכן המשחק? -

 הבחירה?מה דעתכן על המאבק המנצח? אתן שלמות עם  -

 איך היה לכן לבחור מבין המאבקים? -

 איך החלטתן לבחור איזה מאבק ימשיך הלאה? -

 האם אתן חושבות שהמשחק  מדמה את המציאות באיזושהי צורה? -

 

  )נספח ב( פריווילגיהמקריאים את המושג  פריווילגיה .4

 :שואלים 

 מהי פריווילגיה? -

 מה הפריווילגיות שלכם בחיים? -

זה דבר רע? אנחנו צריכים להתבייש בזה שיש לנו  פריווילגיות זה דבר טוב? -

פריווילגיות? ) נגיד אם אני נראה טוב אז חשוב שאצניע את המראה שלי? אם אני 

 מגיע ממשפחה עם הרבה כסף, האם אני צריך לא להשתמש בו?(

 אז למה יש ביקורת כלפי אנשים בעלי פריווילגיה? -

ה ולמאבק הזוכה בתחרות דיהאם אתן חושבות שלקהילות שבחרתן בראש הפירמ -

 יש קשר למונח פריווילגיה?

 האם אנחנו צריכים לשים לב גם לקבוצות שפחות פריווילגיות בקהילה שלנו? למה?  -

 איך אפשר לתת במה לכל המאבקים ותתי הקבוצות הקיימים בקהילה? -

 

  סיכום: .5

לפעמים עושה רושם שהקהילה שלנו מורכבת מחלוקה לתת קהילות בודדות, זו  ●

הסתכלות פשטנית, בפועל אנחנו אנשים מורכבים ויש לנו את היכולת להשתייך 

 ולהזדהות עם כל מיני קבוצות בכל מיני דרכים.

מעצם היותנו אנושיים אנחנו נוטים לדרג את תת הקהילות וההתייחסות שלנו אליהן  ●

 מושפעת מכך, לפעמים אפילו מבלי שנשים לב

ילות, המאבקים והצרכים שלהן , איך זה בחנו את הקושי בלתת במה לכל תת הקה ●

 משפיע עלינו קהילה ואיך נוכל להתנהל אחרת.

התפקיד שלנו באיגי הוא לייצר את החוט המקשר בין החלקים השונים בקהילה גם  ●

 אם לפעמים אנחנו מרגישים שאין קשר.

 



 

 בית"מאבקים של תת קהילות בקהילה הלהט -נספח א 

 מאבק הפונדקאות עבור הומואים ●
מאבק הפונדקאות עבור לסביות )כך שאחת פונדקאית ואחת תורמת :  ●

)https://www.onlife.co.il/news/opinions/160740 
 אפליית הקהילה הטרנסית ●
 מחיקה ביסקסואלית ●
 הכרה במגוון של מין, מגדר ומיניות  ●
 בחברה הפלסטיניתב "קבלה של להט ●
 יה ימודעות חברתית ללשון פנ ●
 אימוץ על ידי זוגות חד מיניים ●
 פמיניזם ●
 מודעות להגנה מפני מחלות מין בקהילה הגאה ●
 המאבק בשימוש בסמים בקהילה הגאה ●
 וטיפים גברייםאהדרה של נשים עם סטרי ●
 וטיפים נשייםאהדרה של גברים עם סטרי ●
 נישואים גאים ●
https://www.mako.co.il/pride-ית ) ב בחברה האתיופ"קבלה של להט ●

-news/local/Article
ddeb41006.htm?sCh=7489373c71380310&pId=976147211&fbclid=adad25aeb

)IwAR0wsyKPqV_qBVttEwqCUvoP56BLbvymITynEagA_eo3tJ0B6TYl2wmMmGs 
 
 

 פריווילגיה ) מתוך ויקיפדיה( -נספח ב  

 

ָיה או זכות יתר היא , פ  חברתיבהקשר  מיוחדת או  זכותִריִוויֶלג 
ת בלבד. מסוימ חברתית קבוצהיתרון הקיימים לאדם או ל

צדק חברתי ובפרט -המונח נפוץ במיוחד בהקשר של אי
. שתי מוגבלותו מגדר ,מינית נטייה ,גיל ,גזע ,חברתי מעמדל

 דוגמאות שכיחות הן השכלה גבוהה ואזור מגורים.

, וקשורה פסיכולוגיתאו  רגשיתפריווילגיה עשויה להיות גם 
, בנוחות, ובתחושת היות אדם חלק מהחברה העצמי ביטחוןב

 והיותו ראוי בה
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