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 מעבר לקשת
 חודש הגאווהלמערך שיעור ליסודי 

 
 

הייתה עבירה על החוק. חל בארצות הברית איסור על התאספות   או לסבית בשנים עברו להיות הומו
במקום אחד, היה אסור להם לרקוד בן עם בן בציבור או בת עם בת. שוטרים  ולסביות של הומואים

שדו כי הוא הומו. באותה תקופה מי שקיים יחסים חשכנס למועדון או פאב של לעצור את מי ייכלו לה
מחלת נפש.  פשע ול נחשבה ל סקסואליותהומו ,הומוסקסואליים עבר על החוק וישב בבית הכלא

וראו בה  ,אייקון-גיי מה שנקרא, ג'ודי גרלנד, היא הייתההזמרת הקהילה ההומואית העריצה את 
 1969ליוני  22-הכאב הכרוך בהם.  ב תאומבטאת  ,זמרת המשמיעה את הקול של מי שחייו קשים

אוירה של אבל ושל תסיסה של משהו שעומד להתרחש. אז נפטרה ג'ודי גרלנד בניו יורק, הייתה 
כמה ימים לאחר מכן נערכה פשיטה של המשטרה על בר של הומואים. המשטרה הגיעה לעשות את  

אנשים שלא נשאו תעודות  ומה שמותר לה לפי החוק, לעצור את מי שלבוש בבגדי המין השני א
אנשים, השוהים בפאב הגיבו במאבק אלים כלפי השוטרים, בו  13זהות.  במהומות אלו נעצרו 

והמפגינים גרמו נזק  ,נפצעו שוטרים ומפגינים רבים. המשטרה נהגה באלימות כלפי המפגינים
ההומואית.  לרכוש. גם ביומיים שלאחר מכן נערכו פשיטות ומאבק אלים בין המשטרה לקהילה

 של הקהילה הגאה.  במאבקהמהומות אלו סללו את תחילתם של מצעדי הגאווה המהווים אבן דרך 
 
 

 
 מוקימדיהינה, צפון קרול ‘Amer Faust ,’ridePcountry Lowצילום: 
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שיתקיים בכל גיל בהתאם לרמתו. העיסוק במיניות וזהות מינית חשוב  מינית הדיון סביב נטייה
רת לתכנים בסביבתם  ובתקשומתחיל היום בגיל מאוד צעיר, וילדים וילדות נחשפות/ים מגיל צעיר 

מו השימוש הנפוץ  שליליים כבהקשרים  בנושאהקשורים בזהות מינית. לעיתים רבות הם נתקלים 
הן/ם מבינות/ים את משמעותה. בנוסף לכך, ישנם/ן לא מעט  מבלי שבהכרחבמילת הגנאי "הומו", 

עם   , וגם הן/ם נדרשות/ים לעיתים להתמודדילדות וילדים למשפחות של שתי אמהות או שני אבות
שיח פתוח ומקבל בנושא,  חודש הגאווה הוא הזדמנות חינוכית לתחושה של חריגות ואי קבלה. לכן 

שיאפשר לתלמידות/ים לשאול שאלות, לברר את עמדותיהן/ם, ולפוגג תחושות של רתיעה, דחייה 
 או בושה.

 
 מהלך השיעור

 
 הקשת בענן -חלק א': פתיחה 

את צבעי  ים בו ות/מסדר ן/מהו הסדר שהייתם: נפתח את השיעור בשאלה מעוררת מחשבה .1
 הקשת ומדוע? 

של צבעי הקשת?   הנהוגמהו הסדר ? , כיצד היא נוצרתבענן קשתהי הסבר קצר על מהניתן  .2
בתרבויות  הקשת ומה המשמעות של מדוע זה כך?  גול, ורוד)(אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, ס

כן לפריקון שו) מתחת לקשת (מקום שאי אפשר להגיע אליו :ריתבתרבות האילמשל,  ?שונות
מסמלת   בענן השומר על כד מטבעות זהב. בדת היהודית הקשת(שדון במיתולוגיה האירית), 

 .היםואת הברית בין אברהם אבינו לאל
נשמיע . (מצורף כנספח)  : אי שם מעבר לקשתות/ים את מילות השיר בעברית נחלק לתלמיד .3

, או בגרסת השיר בעברית מתוך של ג'ודי גרלנד בביצוע המקורי את השיר: אפשר לבחור
. התלמידות/ים יקשיבו לשיר, .520מדקה  רוני דלומיהמחזה: "הקוסם מארץ עוץ" בביצועה של 

 ויעקבו אחר מילותיו בטקסט.
 

 מצעד הגאווה -דיון חלק ב': 
 נאפשרבחרו שדגל הגאווה יהיה בצבעי הקשת? לדעתכן/ם מדוע בתום ההקשבה לשיר נשאל:  .4

 (רצוי בצבעים שונים). על הלוח ונכתוב אותן ,שמעילדעות שונות לה
מדוע הוא מתקיים? האם חשוב  מצעד הגאווה? ם/לדעתכן: מהו נערוך דיון סביב השאלות .5

 שיתקיים? 
  נתייחס אליה ברצינות, גם אם היא שלילית וסטריאוטיפית. מקום לכל אמירה ו ניתן

 
 סיום: פעילות יצירה 

התעופפה עם  "רץ עוץאקוסם מ"ב, הילדה דורותיש נספר למי שלא מכירות/ים את הסיפור .6
יתה. למסע שלה הצטרפו עוד חברים ייתה לחזור הב עוץ. המשאלה שלה ה ביתה מקנזס לארץ

שלכל אחד מהם הייתה משאלה משלו. יחד הם צעדו לעבר הקוסם שיגשים להם את  
 המשאלות. בסופו של דבר, התברר שהקסם קיים כבר בתוכם, יש להם את הכוח להגשים את

ים להגיע /ותם רוצן/ם? לאן הייתן/מהי המשאלה שלכנשאל את התלמידות/ים: משאלותיהם. 
 ים להגיע אל מעבר לקשת? ות/ם יכולן/אם היית
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הן/ם, את הקשת של (נספח). התלמידות/ים יצבעו דף צביעה תלמיד ותלמידה כל נחלק ל
  המשאלות שלהן/ם.מה  -ויכתבו בעננים 

 ר לתלמידות/ים לרקוד., ונאפש20 -ל מצעד הגאווה הש הסרטון המסכםנקרין את  .7
 
 

 
 משפחה גאה, רפי פרץ, וויקיפד יה 

 

 

 שם מעבר לקשת
 

: א.י. הרבורגמילים  
 לחן: הרולד ארלן 

 תרגום: אהוד מנור
 

  אי שם מעבר לקשת
  בענן

  נמצאת ארץ גן עדן
  כמו בסיפור ישן

 
  אי שם מעבר לקשת

  במרומים
  שם כל חלומותייך
  בן רגע מתגשמים

 
  אם עוד מעט ייפול כוכב
  הוא את שמיי יצבע זהב

  הלילה

 
 
 
 

 ואז בארץ הפלאות 
תשוב ייתגשמו המשאלו   

  הרחק למעלה
 

  אי שם מעבר לקשת
  שיר וגן

עבר לקשתאל מ   
  לו רק לעוף ניתן

 
  אל מעבר לקשת
  לו רק לעוף ניתן

 
  ציפור האושר שם בגן

  מעבר לקשת
לו לעוף ניתן
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