
 

 שיעור בנושא מחנות המעצר ללהט"בים בצ'צ'ניה
 לציון יום הבנ"ה

 
 מטרות:

להתנגד למעשים  ובחירה –מהלך ממשלתי של ריכוז ועינוי קשה של הומואים  –היכרות עם המתרחש בצ'צ'ניה  .1

 אלה.

 פיתוח אמפטיה לסבל ורדיפה של בני ובנות אדם על בסיס זהות. .2

 המשגת הומופוביה כסוג של גזענות ורדיפה, וזיהוי מגוון רחב של פעולות כחלק מההומופוביה. .3

 היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה. –היכרות עם יום הבנ"ה  .4

 

 

 

ידי כוחות המשטר משום זיהוים כהומואים. -מאמצע מרץ נעלמו בצ'צ'ניה יותר ממאה גברים שנלקחו על למחנכ/ת:

הכוללות אונס  –פיזיות, נפשיות ומיניות  –גברים אלה נלקחו למתקני עצירה, שם הם עוברים התעללויות קשות 

חודש דירוב, אף הודיע כי ברצונו שעד והכאה עד מות. רדיפה קשה זו ממשיכה ברחבי צ'צ'ניה ונשיא צ'צ'ניה, רמזן ק

 .'לא יהיו עוד הומואים בצ'צ'ניה' הרמדאן

 , שהונחה עם הקמתו,מטרתו של יום זההיום הבינלאומי למאבק בהומופוביה.  –נציין את יום ההבנ"ה  17.5-ב

צורות האלימות והאפליה כנגד להט"ב )לסביות, הומואים, תעלות למודעות הציבורית את כל ההיא ל

 רה.טרנסג'נדרים וביסקסואלים( בחב

ברצוננו לקראת היום הזה, וכחלק מהציווי המוסרי שחל עלינו כמדינה היהודית, להעלות את המודעות לאירועים קשים 

ולצעירים ברחבי ישראל לפעול לנוכח התרחשויות אלה. מתוך בחירה זו בחרנו להביא לך את  אלה, ולקרוא לנוער

שבא להמשיג ביחד עם התלמידים מהי 'הומופוביה', להעלות מודעות לאירועים קשים אלה ולהציע  –השיעור הזה 

 לתלמידים לפעול לנוכח אלה.

 

 

 מהלך השיעור:

 דק'( 10) ומושגים בסיסיים ות עם יום הבנ"ההיכר –חלק א' 

 דק'( 10) המשגת הומופוביה ומבעיה –חלק ב' 

 דק'( 10) היכרות עם המתרחש בצ'צ'ניה –ג'  חלק

 דק'( 10) המשגת הומופוביה ומבעיה –חלק ב' מה ביכולתנו לעשות?  –ד'  קחל
 

 דק'( 10פתיחה ומושגים בסיסיים ) – 'חלק א
 

 

 

אנו מציינות ומציינים את יום הבנ"ה, זהו 'היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה',  17.5-ב :פתיחת היום

. לקראתו נעבור את השיעור הזה. בשיעור נשוחח על הומופוביה, , וגם בישראלשמצוין במדינות רבות ברחבי העולם

כמו כן, נכיר התרחשות קשה  ."ס ועל מה שביכולתנו לעשות בתוכועל הכיתה, על ביה –על החברה הישראלית ועלינו 

 שמתרחשת ממש בימים אלה בצ'צ'ניה, ונראה מה יש לנו להגיד עליה.

 

 להט"ב )או להיעזר בנספח המצורף(: –בפתיחת השיעור מושגים בסיסיים על הלוח ניתן לרשום 

 נשים הנמשכות לנשים, – לסביות 



 

 גברים הנמשכים לגברים, – הומואים 

 טרנס=משנה/עובר, ג'נדר=מגדר. טרנסג'נדרים הם אנשים שבחרו לעשות שינויים  – טרנסג'נדריות/ים

במגדר או במין שלהם )ניתן לציין טרנסג'נדרים מפורסמים כמו מייקל אלרואי מהאח הגדול, דנה 

 אינטרנשיונל, לוורן קוקס ועוד(.   

  גברים ונשים הנמשכים גם לגברים וגם לנשים. –ביסקסואלים/ות 

 

יה: מילולית 'פחד מהומוסקסואלים/הומוסקסואליות'. הביטוי משמש לתאר כל שנאה, פחד ואלימות הומופוב

 .כלפי לסביות, הומואים, ביסקסואלים/יות טרנסג'נדריות/ים

 שני מושגים אלה ילוו אותנו לאורך השיעור, והייתי רוצה שהם יהיו לנו לעזר בכלל חיינו.

 

 דק'( 10המשגת הומופוביה ) – ב'חלק 
 

ה במצעד הגאווה הדקיר –ם שמתארים צורות וסוגים שונים של הומופוביה על הרצפה מספר דפיהניחי  

נוער -, הרצח בבר, הפיגוע במועדון 'פולס' שבאורלנדו, הקללה 'הומו', מקרה אלימות כלפי נערה לסבית2015-ב

 קבלה של יציאה מהארון כטרנסג'נדרית. -ומקרה של אי

 

בחלק זה ברצוננו להעשיר להן/ם את הדימוי על מהי הומופוביה ומהם מבעיה. יש מגוון דברים  למחנכת:

ארבעת הדוגמאות שברצוננו שיעלו. ברצוננו לצייר להן תמונה רחבת מבעים לתופעה הפסולה שהיא 'הומופוביה'. 

 ת האדם שעומד מולם. כולם שוללים את זהו –מתארים דברים מאוד שונים אחד מהשני, אך כולם 'הומופוביה' 
 

 :עיבוד דיון
 ( ?מה מקשר בין הדברים השונים האלה)'ניתן בשלב זה לרשום על הלוח 'הומופוביה 

  הדברים האלה? מה מפתיע אתכן?מעלים בכם/ן מה 

 ?אתן מסכימות שבאמת הכל פה הוא 'הומופוביה'? יש פה דברים שאין הסכמה עליהם 

  ?מה פה הכי מפריע לך באופן אישי 

  לדעתכם/ן זה חייב להיות ככה? מי אחראי להם? מתרחשות התופעות הללו?איך 

 

ההומופוביה היא דברים רבים ומגוונים. חלקם יותר קשים וחלקם פחות. הומופוביה היא סוג של  :אמרי

קשה גזענות ועלינו להיאבק בה ולא לקבל אותה כחלק מהחברה שלנו. היום אני רוצה להכיר לכם מקרה אחד. סיפור 

 – 'מאוד שמתרחש ממש בימינו, בצ'צ'ניה, שהיא חלק מרוסיה. הדברים שנראה יהיו מעט קשים.

 

 



 

  

 

 דק'( 10) היכרות עם המתרחש בצ'צ'ניה –חלק ג' 

 

אנו ניגע בחלק זה בנושא כואב וקשה עד מאוד. בריכוז ובהתעללות בלהט"בים בצ'צ'ניה. נושא זה  למחנכת:

התלמידים/ות מגיבים ת כיצד וועדין למגוון תלמידות ותלמידים. יש לגעת בעדינות בתוכן זה ולרא עלול להיות טריגרי

מומלץ להודיע להן מראש על שתוכן זה יהיה להם אישי וקשה, באם יש לך תלמידות/ים שאת חוששת מראש לנושא. 

ידי הנאצים -יש לשים לב! אין לנו כל כוונה להשוות בין הפשעים הנוראיים שהתרחשו על כך שזהו נושא השיעור.

דמוקרטית, מוטל ציווי מוסרי -בשואה לבין התרחשות קשה זו, אך כן ברצוננו להגיד כי עלינו, המדינה היהודית

 לפעול כנגד רדיפות שונות על בסיס זהות. 

 

 .קישור לסרטון – רואות סרטון על המתרחש בצ'צ'ניה:  סרטון 

 

 :שאלי

  ?מה הסיפור הזה גורם לכן להרגיש? מה עולה ממנו 

  ?מה מציאות החיים בצ'צ'ניה כפי שמתוארת בסרטון? מה היא מזכירה לכן 

  ?לדעתכן יש לנו, כחברה, אחריות על מה שקורה שם, רחוק, בצ'צ'ניה 

 

 

 דק'( 15מה ביכולתנו לעשות? ) –חלק ד' 

 

 

המצב בצ'צ'ניה ללהט"בים מאוד קשה היום. אנשים נעלמים מהרחוב, מרוכזים במחנות בהם הם  :אמרי

בחלק הבא נבחן איפה ידי הממשל ואף הנשיא מצהיר כי יעדו הוא חיסולם. -עוברים עינויים קשים. הם נרדפים על

 וכיחידים.כחברה  –מהלכים אלה עושים לנו ואיך, אם בכלל, עלינו להגיב מה  –פוגשת אותנו ההתרחשות הזו 

 

שירה של ויסלבה 'משל' ומכתב שחברות מועד  –עם שני קטעי קריאה  5לתלמידות/ים דף איי מחלקים 

  בורג, כתבו לאגודת הלהט"ב בישראל )מצורף כנספח(.המאבק נגד המתרחש בצ'צ'ניה, ארגון שיושב בסנט פטרס

 

 :דיון סיכום

  מה אתם חושבים על הדייגים השונים בשיר? עם מי אתם מזדהים מהדיגים? )יכול להיות שבכל אחד

 מאיתנו יש קצת מכל אחד מהדיגים(

https://www.facebook.com/TheAGUDA/videos/1510711935647434/
https://www.facebook.com/TheAGUDA/videos/1510711935647434/


 

  יכול לעשות למה לדעתכן "נעשה לא נעים" כשהדייג השלישי דיבר? )יש משהו מביך בלהודות בזה שאני

 משהו במציאות של החיים שלי ושהוא יכול לשנות. שאני אחראי לזה(

  מה אנחנו יכולים לעשות למול מה שקורה בצ'צ'ניה? למול ההומופוביה? )להעלות מודעות, הפגנה, לדבר

 על זה בביה"ס, לעשות לוח קיר בבית הספר לציון אירועים אלה ביום הבנ"ה, לשתף בתכנים בנושא וכו'.
 

למעשים שבני נוער ובתי ספר יכולים לעשות כדי להיאבק בהומופוביה, , ניתן להשתמש בשלוש דוגמאות באם יש זמן

ספר במצעד -לא להשתמש בקללות הומופוביות, החלטתו של בי"ס רנה קאסן בירושלים לצעוד כבית –כהשראה 

 בירושלים וסיפורה של הנערה הטרנסג'נדרית בברזיל )מצורף כנספח(.

 

 

עם המושג הומופוביה ועם המבעים השונים שיש לו, וכן נפגשנו עם הקצה יחדיו היום התמודדנו : סיכום

קחו מהשיחה הזאת את יהריכוז והעינוי עד רצח של להט"בים. הייתי רוצה שת –הקשה והאלים ביותר שלו 

הבחירה להכיר את שמתרחש בעולם, שתדעו שיש לכן יכולת לפעול מול עוולות שקורות ושתבחרו גם בחייכם 

 .שהיא צורה נוספת של גזענות –יומיים להילחם בהומופוביה -היום



q 

 

 מה זה להט"ב?

 אשה הנמשכת לנשים: לסבית

 גבר הנמשך לגברים: הומו

 מגדר שונהבעל אדם : רנס/יתט

  מזה שהחברה בחרה לו

מי שנמשכ/ת : ביסקסואל/ית

 לנשים ולגברים
 

 מה זאת הומופוביה?

שנאה, פחד ואלימות 

 כלפי להט"בים יםהמופנ
 



  

`` 

 כל בכיתה

 מקלליםהזמן 

 "הומו"



  

`` 

 

 הרביצו בנים כמה
 בהפסקה לנערה
 ששמעו אחרי

 שהיא לסבית



  

`` 

 טרובישי וליז כץ ניר

', ברנוער'ב נרצחו ל"ז

 בי"להט נוער מועדון

 אביב-בתל



  

`` 

 הגאווה במצעד

 דקר אדם בירושלים

 ורצח צועדים מספר

 ל"ז בנקי שירה את



  

`` 

 מהארון יצאה שלי

 כולם אבל נדרית'כטרנסג

' נדב' קוראים לה עדיין

 כגבר אליה מתייחסיםו



  

`` 

במועדון הלהט"בי 
'פולס' שבאורלנדו 

אדם חמוש נכנס וירה 
נפצעו  54 –לכל עבר 

 נרצחו בפיגוע זה 49-ו



 )ערוך( / ויסלבה שימבורסקה משל
 

דייגים אספו בקבוק ממעמקים. בתוכו פיסת  

ניר ועליה המילים: "הצילו! אני כאן. 

האוקיינוס פלט אותי לאי בודד. אני  על החוף  

 ומחכה לעזרה. הזדרזו. אני כאן!"

הדיג הראשון אמר: "אין תאריך. בודאי כבר 

 זמן רב בים". מאוחר מדי. יתכן שהבקבוק היה

"ואין ציון מקום. אפילו לא ידוע איזה 

 אמר הדיג השני. -אוקינוס" 

"לא מאוחר מדי ולא רחוק מדי. האי כאן הוא 

 אמר הדיג השלישי. – בכל מקום"

 

תודה על התמיכה ועל הפעולות   חברים יקרים!
 שאתן נוקטות כדי לעזור לנו!

כבר הקמנו מקלט לפליטים שנמלטו מצ'צ'ניה  
רנו דירות ואף הכנסנו לבתינו פליטים כדי שנוכל ושכ
. )...( כרגע אנו רוכשים כרטיסים ללהט"בים  נםלשכ

כדי להביא אותם למוסקווה. אנחנו מצ'צ'ניה 
משתמשים בתרומות כדי לשכור דירות לאנשים  
מצ'צ'ניה, לקנות להם אוכל ולענות על הצרכים  

 הבסיסיים ביותר.
'צ'ניים שכבר סבלו או כאלה צ להט"ביםמ פניות

שרוצים להימלט ומפחדים להישאר שם ממשיכות  
לזרום אלינו. או מפעילים קו דרכו מתקבלות בקשות 
עזרה. אנו רוכשים כרטיסי טיסה עבורם והם באים  

 הנה למוסקווה.
)...( אתמול נאמר לנו שא/נשים מפחדים להתקשר 
  אלינו, שהם חרדים מהאפשרות שהקו החם שלנו הוא

. להט"ביות/יםעוד תכסיס של המשטרה כדי לתפוס 
מר שלפני שהחליט לבטוח בנו אמר לחבריו מישהו א

 אני מת" –"אם אני לא עונה לטלפון תוך יומיים  –
)...( כולנו חייבות וחייבים לדבר על זה ולצעוק את 

 זה! להעלות את המודעות הציבורית למצב הזה! 
, בירת  מכתב מאגודת הלהט"ב בסנט פטרסבורג

 רוסיה, לאגודת הלהט"ב בישראל
 

נעשה לא נעים, 

נהייתה דממה. 

ככה זה עם אמת 

 חובקת עולם.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/755899247908118/


 

 
 

 



כל הכיתה החליטהכש  

 ללבוש חצאיות
הגיעה כי מריו דה ז'נירו, נקנסה  17, תלמידה טרנסג'נדרית בת מריה מוניז

עם חצאית לבית הספר. חבריה לכיתה לא התכוונו להשאיר אותה לבד: הם 

 .את בית הספר לשנות את כללי הלבושהגיעו כולם בחצאיות ואילצו 

 

 



   בית הספר כולו צעד במצעד

 הגאווה והסובלנות
, שנה לאחר הדקירה, בית ספר רנה 2016-במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים ב

 "פשע. מנהל בית הספר: ספר-ושלים החליט לצעוד ביחד כביתקאסן שביר

 את שוב לנו הזכיר השנאה

 נוער בני של החשוב התפקיד

 שהיינו כפי, הישראלית בחברה

 הגאווה במצעד. לראותה רוצים

 הזו האמירה 2016 והסבלנות

 התפקיד – מתמיד יותר ברורה

 ".הנוער בני בידי הוא


