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 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

 
 יחידת הוראה לקראת אירועי חודש הגאווה 

 
זהו אינו חג רשמי במערכת החינוך אך בשנים אמנם אירועי חודש הגאווה מתקיימים במהלך חודש יוני. 

מצאנו לנכון להציע האחרונות הוא זוכה להתייחסות רחבה יותר, גם בערוצים הרשמיים של מערכת החינוך. 

יחידת הוראה שנכתבה על ידי עידו גידלי, מורה ומחנך כיתה יב' בתיכון גאולה בתל אביב, בכדי לאפשר 

המעסיקים את בני ובנות הנוער, לא  ושאים חשובים של מגדר ומיניותלמורות ולמורים להעלות סוגיות ונ

עידו גידלי מציין כי חודש הגאווה מציף לשיח מושגים שראויים משנה מה הנטייה או ההעדפה שלהם/ן. 

להתייחסות על ידי אנשי ונשות חינוך, מושגים שניתן להרחיב את העיסוק בהם מעבר לתחום של 

סטרייט/ית או  –ווה", "סולידריות". אלו מושגים שרלוונטים לכל תלמיד/ה "ארון", "גא קהילה גאה:

 להט"ב/ית.  

אנחנו מודות לעידו על השיתוף והנכונות לפרסם את היחידה בכדי שמורות/ים מכל הארץ יוכלו לעשות בהם 

 שימוש. 

 :קצת על חודש הגאווה

כינוי למהומות  -בשל "מהומות סטונוול"חודש הגאווה מצוין מדי שנה, לרוב בחודש יוני. חודש זה נבחר 

עת להט"בים שבילו בבר החליטו להתקומם כנגד  1969שהתרחשו בבר "סטונוול" בניו יורק ביוני 

ההתעמרות הקבועה בהם מצד שוטרי ניו יורק ובמשך מספר ימים התפרעו ודרשו שוויון זכויות והפסקה של 

ון בניו יורק, ומאז מדי שנה גדל המצעד והתפשט רדיפתם. שנה לאחר מכן התארגן מצעד הגאווה הראש

מהוות נקודת מפנה בהיסטוריה של  ,לערים וארצות שונות ברחבי העולם. מהומות אלו, מבחינת האתוס

נשים לקהילה בעלת עוצמה פוליטית וכלכלית בעיצומו. אין /הקהילה הגאה. המעבר מאוסף מדוכא של א

ויות הפוליטיות בימים אלו הן עדות לכך( אך זקיפת הקומה ספק שהמאבק לא תם )ולמרבה הצער ההתרחש

 שהתרחשה בסטונוול מהדהדת עד היום.

בעייתיות, משום שבתיכונים  -ישנה בעייתיות וברכה בו בזמן בהוראת אירועי הגאווה -מבחינת הזמן בשנה

נינוחות קיצית משום שיש איזו  -מבורכתומדובר בתקופה של לחץ בגרויות והתמקדות כמעט בלעדית בהן, 

 יתר פתיחות. באוויר שמאפשרת לגעת בנושאים אלו ב

בשנים האחרונות חל שינוי מסוים בגישת מערכת החינוך הממלכתית ביחס לעיסוק בלהט"ב, במיניות 

ובשונות מגדרית. משרד החינוך אף החל לאחר רצח שירה בנקי ז"ל לאפשר כניסה מסובסדת של ארגון 

גון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה( לכיתות, אך למרבה הצער המציאות היא אר -חוש"ן )חינוך ושינוי

שמרבית בני הנוער אינם נחשפים כלל למפגש עם הקהילה הגאה. יתרה מכך, בכל מחקר וסקר אקלים 

שנערך בשנים האחרונות על ידי ארגון איגי )ארגון הנוער הגאה( בשיתוף אוניברסיטת תל אביב עולה כי נוער 

סובל מהתנכלויות על רקע זהות מינית ומגדרית, נוטה יותר לדיכאון, פגיעה עצמית ומורכבויות  להט"ב
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 רגשיות כתוצאה מיחס הסביבה. 

נתון מצער נוסף מגלה כי הצוות החינוכי משמש רק לעיתים רחוקות כתובת עבור אותם בני נוער אבודים 

 (. סקר אקלים איגי -)לתוצאות והורדת מסמך הסקר הקישו בגוגל

או  הםלאורך חודש, לדגום מ כים. ניתן ללמד את כל המערהצעה ליחידת הוראה של חודש הגאווה להלן

 ת והכיתה./. הכל בהתאם לצרכי המחנכםללמד את חלק

 

 

 

 ההיסטוריה שלה ומאבקיה בהווההקניית ידע על הקהילה הגאה,  •

יצירת שיח מכבד בכיתה על היכרות ושיח עם השונה )מתוך הבנה כי בכיתה יושב נוער להט"ב, בארון  •

 ומחוצה לו(

 גאווה ובושה, סולידריות, וכו'.   -למושגים העולים מתוך העיסוק באירועי הגאווהחיבור רחב יותר  •

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 דקות( 90) ועיסוק בגאווה ובושה היכרות עם הקהילה הגאה - 1-2 מפגש
 מונחים בסיסיים היכרות וידע עם הקהילה הגאה,  -מטרות השיעור

 מטרות:
 

  ludi Steinwel  ם:. צילפיקיויקי אתר :צילום
 

 אהיחידת ההור
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://igy.org.il/download.php?attachment&fid=157
https://www.pikiwiki.org.il/image/view/38156
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   (דק' 5)פתיחה

 . נפתח את השיעור בהתייחסות לכך שיוני מציין את חודש אירועי הגאווה

  -נשאל בכיתה

 אירוע גאווה? במה מדובר? האם למישהו/י יצא להשתתף בת /יודע י/האם מישהו •

 ? אילו תחושות אירועי הגאווה מעוררים בנו? מדוע? על הקהילה הגאה ות/מה אנחנו יודעים •

נסביר לכיתה שנעסוק בשיעורים הקרובים בהיכרות עם הקהילה הגאה, ההיסטוריה שלה, המאבקים  •

 אליסיון להבין בצורה קצת יותר טובה את ההיבט הזה בציבור הישרישלה והייחודיות שלה, בנ

 דק'(  10על מונחים ) 'יישור קו'

 -ות להגיע להגדרה של כל אות ונסביר/להט"ב. נבקש יחד עם התלמידים  -נכתוב על הלוח את אותיות הקהילה

o אשה הנמשכת לנשים -סביתל 

o גבר הנמשך לגברים -ומוה 

o מי שמזדהה במגדר אחר מזה שיוחס לה בלידה  -רנסט 

o מי שנמשך.ת ליותר ממגדר אחד -יסקסואלב 

 -בינארי-נסביר בקצרה את ההבדל בין מין ביולוגי )זכר, נקבה או אינטרסקס( לבין מגדר )גבר, אישה או א 

 האופן בו אדם וחברה תופסים את עצמם ואת ההתנהגויות המצופות מהם(

 

 דק'( 30? ) מדוע גאווה

"גאווה"? נכון,  -לאחר שנסיים עם חלק ההקניה הקצר נשאל, מדוע בעצם הקהילה הגאה משתמשת במונח

 (הם שונים, אבל במה יש להתגאות? )נשמע תשובות שונות מהכיתה

 "הדווקאים"כדי להבין מעט את ההיסטוריה הקצרה של הקהילה הגאה בארץ, נצפה בקטע קצר מתוך הסרט  

המספר את ראשית ימיה של הקהילה ההומוסקסואלית )הגברית( בישראל. נצפה עם התלמידים עד דקה  

 -ונשאל 1 9:30

 מה הייתה החוויה של גברים הומואים בישראל בראשית דרכה של המדינה הצעירה? •

 בסרט?אילו תחושות מתארים האנשים המופיעים  •

 עם אילו קשיים התמודדו ההומואים המדברים בסרט?  •

  מאובדןמהשלטון, מהמשפחה,    פחדבמי שאתה,    בושה, איסורכי החוויה הייתה של    ות/נסכם עם התלמידים

 פרנסה ועוד נקודות קצרות שעולות בסרט

 מושג ה"גאווה"? אם כן, האם נוכל להבין מדוע כתגובה לבושה שחשו להט"בים רבים בשל זהותם עלה כל כך 

 
 

הוא מספק תמונה כואבת ונוגעת ללב של חווית הגברים ההומואים בישראל  –במידה ויש זמן או רצון מומלץ מאד לצפות בסרט במלואו  1
 בשנותיה הצעירות

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
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 נק'( 30עבודת חקר והצגה בכיתה ) -אירועי סטונוול

באמצעות  להיכנס ן/. נבקש מהםות בכל קבוצה /נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות של ארבעה תלמידים

  . מהומות סטונווללעמוד הוויקיפדיה של מחשבים האו הסמארטפונים 

 תסביר/בירבעל פה בקצרה ויס תסכם/אותו, יסכם תקרא /חלק קצר מהערך, יקרא  תקבל/ה יקבל/כל תלמיד

 -הקבוצה. הקטעים )כפי שמסודרים בערך עצמו(וחברות לשאר חברי 

o הרקע למהומות 

o "בר "סטונוול אין 

o הפשיטה ותוצאותיה 

o מורשת 

 

נאסוף את הכיתה למליאה ונעבור בקצרה על אירועי סטונוול, תוך התמקדות בערך האחרון המתייחס 

כיצד השפיעו למעשה המהומות על  -נשאל. תיהםלמורשת המהומות ולהיווצרותם של מצעדי הגאווה בעקבו

 אירועי הגאווה? 

 

 דק'(  10-15סיכום ומחשבה על גאווה ובושה )

גאווה כתגובת נגד למושג למדנו היום מעט על ההיסטוריה של הקהילה הגאה והבנו מאין צמח מושג ה

 -ות/הבושה. נשאל את התלמידים

 ה/חשים בושה? מי עלול ונשים בחברה הישראלית אנשיםן /למעט זהות מינית, איפה עוד לדעתכם •

  להרגיש תחושות כאלו כיום? מדוע?

נשים להסתתר? אילו מרכיבי זהות עלולים להיות מקור לבושה בישראל /א  ות/באילו "ארונות" יכולים •

 היום?

 ת אלו? מדוע?ותפקיד לפעול כנגד תחוש לכם כבני ובנות נוערהאם יש  •

, ן/במוצא שלהם -ן/נשים לחוש בושה בזהותם/כיתה לעשות כדי למנוע מא כ ות/מה אנחנו יכולים •

 ועוד? ן/, מגדרםן/המשפחתי, הכלכלי, השכונה ממנה באו, דתם ן/מצבם

 

בשיעורים הללו ניסינו להבין מעט יותר את ההיסטוריה של הקהילה הגאה, להבין מאין מגיע הרעיון של -סיכום

 ל"בושה" שחשו להט"בים רבים לאורך שנים רבות. "גאווה" וכיצד הוא מהווה תגובת נגד

מצעד הגאווה אינו מוקד השיעור וכדאי להקפיד שלא יהפוך לכזה. המוקד כאן הוא היכרות עם  -למורה

ההיסטוריה של הקהילה הגאה והבנה מאין צמח רעיון הגאווה. המצעד עצמו מעורר ויכוח פנים וחוץ קהילתי 

 נתמקד בשיעור זה.  והוא אכן נושא מרתק, אך לא בו 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%9C#%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA
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 הזמן הוורודהחופשי בסרט    ן/ות לצפות בזמנם/בנוסף לסרט "הדווקאים", כדאי להמליץ לתלמידים  -העשרה

 ומוצג באופן נגיש, מזמין ומעניין.  21-המספר את תמורות הקהילה הגאה במיינסטרים הישראלי במאה ה

 

 דקות( 45מאבק בה )ההומופוביה ו - 3מפגש 
 בישראל כיום, בחינת האחריות האישית שלנו בהקשר זה ההיכרות עם מצב ההומפובי -מטרות השיעור

 ( דק' 5) -פתיחה

מפגשים הקודמים ערכנו היכרות עם הקהילה הגאה ולמדנו מעט על ההיסטוריה שלה. היום נבקש לעסוק 

 זהו מונח פחות שגור אך יותר אינקלוסיבי שכן אינו מתייחס רק לגברים הומואים( -)למורה בלהט"בופוביה

פחד או סלידה נטולי הגיון מלהט"ב )המילה היא הלחם של  -ד עם הכיתה את המושג "הומופוביה"נגדיר יח

  -ונשאל פחד או חרדה( -"הומו" ו"פוביה"

 ן עדיין קיימת הומופוביה בחברה הישראלית?/האם לדעתכם •

 האם קיימת הומופוביה בבתי ספר? כיצד היא באה לידי ביטוי? •

 

 ד'(  25קבוצות של הומופוביה בישראל )היכרות עם מרכז ניר כץ וחקר ב

פיגוע  -2009מרכז ניר כץ הוקם על שמו של ניר כץ שנרצח בפיגוע ב"בר נוער" בתל אביב באוגוסט  -רקע

 נוספים. במרכז מתקבלות תלונות על להט"בופוביה 11פצע שנאה שגבה את חייהם של שני צעירים ו

 ומוצעת בו תמיכה וסיוע אישי ומשפטי לנפגעי להט"בופוביה.

 מצב הלהטבופוביהחלק עותקים מתוך דוח נאת הכיתה לקבוצות ) בגדלים משתנים לפי שיקול דעת( ו נחלק

 ן/לעיין בקצרה בדו"ח ולהתייחס לנתון אחד שהפתיע אותם ות/מידיםהאחרון והעדכני. נבקש מהתל

 .הזירה הגאוגרפית, הזירה המשפחתית, הזירה החינוכית והזירה הדיגיטלית :בהקשרים הבאים

 . נשאלהקבוצות השונות יציגו את הממצאים שמצאו לנכון להדגיש

 מה חידש לכם הדו"ח? •

 אילו נתונים בו הפתיעו אתכם במיוחד? •

 המצב העולה מהדו"ח מעודד או מדאיג?האם  •

 

 דק'(  15דיון וסיכום )

לגבי המצב בישראל?  ן/האם התמונה העולה מהדו"ח מפתיעה או הולמת את מה שחשבתם -נשאל •

 מדוע?

 האם לנו ככיתה יש תפקיד במיגור הומופוביה? מדוע? •

 כיצד מודעות לשפה ולאמירות שלנו עשויה להיות רלוונטית לעניין זה? •

 שטויות שהומופובים אומרים מצה:והמסכם בסרטון הקצר, המשעשע ניתן ל •

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa-ECD2tZw&t=39s
https://user-1723486.cld.bz/aguda-lgbtophobia/aguda-lgbtophobia-6/4/
https://www.youtube.com/watch?v=XUralMRnndg
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 צפייה ודיון בעקבות הסרט "גאווה"  - בין מוחלשים על סולידריות  - 4-5מפגש 
 מאבקים ואחריות חברתית רחבההיכרות עם מונח הסולידריות, מחשבה על איחוד  -מטרות השיעורים

בשיעורים הקודמים עסקנו בהיסטוריה של הקהילה הגאה, במונחים של גאווה ובושה ובהתמודדות עם 

 ה. הומופוביה. בשיעורים הקרובים נעסוק באפשרות לחבר יחד בין אוכלוסיות וקבוצות שונות בחבר
. 

ומבוסס על אירועים אמיתיים.  2014יצא בשנת   הסרט  (.prideבמהלך שני שיעורים נצפה בסרט גאווה )

הוא מתאר את חבירתם הלא סבירה והמפתיעה של קבוצות להט"בים צעירים מלונדון לקבוצת כורי פחם 

סיון של מרגרט תאצ'ר לשבור שביתה ארוכה בה פתחו בניסיון לשפר את תנאי ימויילס הנאבקים בנ

דדים כי הדיכוי וההתנכרות משותפים העסקתם. למרות החשדנות ההדדית והראשונית מבינים שני הצ

הסרט עצמו מהנה לצפייה,  הרצוף רגעי ניצחון ושותפות קטנים. לשניהם ויוצאים למאבק משותף ומרגש

ט עצמו ניתן להורדה או הסר . IMDBמשעשע ומרגש לפרקים. למידע נוסף על הסרט ניתן להציץ באתר 

 השכרה וניתן למצאו בקלות.

 -מספר נקודות שחשוב להכיר ולהבין לפני הסרט בקצרה נציג

 חבל ארץ באי הבריטי, חלק מהממלכה המאוחדת, דוברי אנגלית.  -ויילס -

, אחראית להפרטה, צמצום אחריות 1979-1990ראש ממשלת בריטניה בין  -מרגרט תאצ'ר -

 לעובדים, וכד'.המדינה 

מטרות או  אינטרסים של אחדות המבוסס על שותפות של רגש היא  סולידריות  -סולידריות -

 .   העדפות בין בני אדם. המונח מצביע על היחסים החברתיים הקושרים אנשים אחד לשני

אחד מארגוני העובדים החזקים בתקופת תאצ'ר. היא ניהלה מאבק גדול מאד  -כורי הפחם -

איגוד העובדים שלהם נלחם ברצונה לפרק את העבודה  ה לשבור את כוחם.נגדם, במטר

 המאורגנת.

ניהלה מאבק קשה בשנים אלו במאבק על זכויותיה. הומוסקסואליות הייתה  -תנועת הלהט"ב -

' הן השנים בהן 80-שנות ה מגונה, להט"בים נדחקו לשוליים, בוודאי מחוץ לערים הגדולות.

העידן של מודעות לחשיבות השימוש באמצעי מניעה הרבה  פורצת מגפת האיידס, ולפני

הומואים נדבקים במחלה ומתים. העובדה שרבים נדבקו כתוצאה ממין לא מוגן הגבירה עוד יותר 

 . את הסלידה מהומואים

 

למילוי תוך כדי או אחרי הסרט. נצפה יחד בסרט )אורכו שעתיים ולכן נחוצים  דף צפייהות /לתלמידיםנחלק 

 שני שיעורים מלאים לצפיה ועוד שיעור לעיבוד( 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.imdb.com/title/tt3169706/?ref_=fn_al_tt_1
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  -ות ונשאל/לאחר הצפייה נאסוף את תשובות התלמידים

 מה הסרט מבקש להראות?  •

 ? מדוע לא?האם הגיוני לצפות מקבוצות מוחלשות שונות לתמוך אחת בשנייה? מדוע כן •

 מה הרווח ומה ההפסד בחבירה של קבוצות מוחלשות יחדיו?  •

אילו קבוצות לדעתכם  -אם היה מתקיים, בדומה לסרט, איחוד מאבקים של קבוצות שונות בישראל •

 צריכות להתאחד? מדוע?היו יכולות או 

 

  -סיכום

היכולת של שני צדדים שסובלים להבין את  -הסרט "גאווה" מציג את הכוח האדיר הטמון באיחוד מאבקים

אחד את השני ולספק אחד לשני תמיכה אנושית. בתוך כך הוא מזמין אותנו לבחון כיצד אנחנו יכולים 

 היאבק עבור מטרות שחשובות לנו ולתמוך בקבוצות אחרות במאבקיהן. ל

הקהילה הגאה היא אחת מקבוצות מרובות בחברה הישראלית  -בהקשר של השיעורים האחרונים שלנו

הנאבקות על מקומן, זכויותיהן ובטחונן. לצערנו הדרך לשוויון וביטחון לכולם עודנה ארוכה, אך המאבק עצמו 

)מסכת אבות,  "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה " -ראוי וחשוב וכמאמר חז"ל

פרק ב', משנה ט"ז(. אם נשלב כוחות ונבין כי מאבקי השונה ראויים נוכל בתקווה להגיע להישגים מרשימים 

 וגדולים יותר

( הייתה 1989-1944ט פרקר )א פ "איפה תהיו".ט פרקר א כדי לסכם ניתן לסיים בהקראת שירה של פ

"איפה תהיו" הוא קריאה כנגד העומדים אמריקאית. שירה הנוקב  -משוררת ואקטיביסטית לסבית אפרו

 רק חלקים ממנו.גם להקריא ניתן מהצד, כנגד המאמינים שהכל יסתדר, כנגד הבוחרים לשתוק. 

 

 

 
 דף צפייה בסרט "גאווה" 

-נצפה בסרט ותוך כדי או אחרי נענה על השאלות הבאות   
 מי הן שתי הקבוצות העיקריות המופיעות בסרט?.1
 המרכזיים איתם מתמודדת כל קבוצה?מהם האתגרים .2
 מה משותף במאבקים בין שתי הקבוצות?.3
 בין שתי הקבוצות?סולידריות כיצד באה לידי ביטוי ה.4

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.hamigdalor.co.il/store/books/%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%95/

