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 פתח דבר
במדינה  חשיבותו  הבנת  תוך  החינוך  במערכת  מרכזי  כערך  והעמדתו  וכבודו  האדם  ערך  שוויון  תפיסת 

דמוקרטית ומתקדמת מחייבת אותנו להבנות תפיסות חדשות המגלמות בתוכן את הערכים הללו גם בהקשר 

 י.המגדר

נבנתה על ידי אנשי מקצוע ומוגשת   שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים  –"שווה דיבור"    התכנית

בזאת לפניכם. התכנית מבקשת להנחיל תפיסות אלה באמצעות התכנים המוצעים בכל שיעור, ובאמצעות 

לכלל בני האדם ספרי. העולם המודרני והגלובלי מזמן אפשרויות רבות  -דרכי ההוראה והחוויה במרחב הבית

ובנות האדם, עם זאת הוא חושף את הקשיים ואת חוסר המימוש של אותן אפשרויות מסיבות חברתיות, 

בחברה  גם  רבות  ומבחינות  בעולם  ומדוכאת  מוחלשת  קבוצה  עודן  נשים  וסטריאוטיפיות.  תרבותיות 

ם; והאלימות הננקטת הישראלית; קבוצות בעלות נטיות מגדריות שונות עודן מקושרות לדימויים שליליי

 ם.כלפי אותן קבוצות מתבטאת באופנים רבים ויומיומיי

התכנית נוצרה מתוך ההבנה כי נושא המגדר נוגע בכל רובדי החיים של התלמידות והתלמידים וקשור באופן 

בחיי  ביותר  היותו אחד מהזירות המכוננות  ולפוליטיקה. המרחב הכיתתי, מעצם  לחברה, לתרבות  ישיר 

מהווה במה מיטבית להצפת הנושאים ם(,  משום שבו הם מבלים חלק נכבד מהיו)ם והתלמידות  התלמידי

 ם. וליצירת תהליכי עומק לבחינת הנושא ועיצוב עמדות מודעות ושוויוניות יותר בקרב התלמידות והתלמידי

ההתבגרות, המתאפיין בבחינת זהות ה"אני", בחיזוק חשיבות קבוצת השווים ובצעדים ראשונים בעולם   גיל

המבוגרים, מרובה בצמתים של קבלת החלטות שישפיעו על עתיד התלמידים והתלמידות, צמתים שיעצבו 

זו בחיי התלמידים והתלמידות מהווה הזדמנות   חסרת את האדם הבוגר ומתוך כך את החברה. תקופה 

והתרחשות  מפגש  בכל  שלהם  ביומיום  ונוכחות  לחייהם  רלוונטיות  שכה  מגדריות,  בסוגיות  לדון  תקדים 

 ת.חברתי

המנחה כ ואת  הכיתה  את  המעסיקים  ולנושאים  אקטואליים  לנושאים  ורלוונטיות  התאמה  לאפשר  די 

אפשר בכיתה, ועל התכנית עוסקת ביריעה רחבה מאוד של נושאים. מטרתה לייצר שיח מעמיק ורחב ככל ה

ועל האווירה שבה מתקיימת השיחה לא פחות  כן חשוב לתת את הדעת על האופן שבו מועברת התכנית 

מאשר על התוכן עצמו. חוויית התלמידות והתלמידים בכיתה, בסדנות שהתכנית מציעה, ולאחריהן, תעצב 

מודעות מגדרית בקרב החברה את תודעתם לא פחות מהמסרים שיועברו בה. היא תחזק תפיסות שוויוניות ו

כלים  הקניית  ידי  על  וזאת  מגדרי,  ולגיוון  לשונות  ולגיטימציה  מרחב  ותאפשר  בכללותה  ספרית  הבית 

בית בשגרת  ויישומם  וערכיים  לו-ביקורתיים  ומחוצה  זו  .הספר  בחוברת  שימוש  שתמצאו  מקווים  אנו 

 ה. ושהמערכים בה יסייעו לכם בפיתוח ובקידום השיח השוויוני בכית

 
 ה,ברכב
 שייב  -ושרה לררא

 הממונה על שוויון בין המינים בחינוך 
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 מבוא
הפועלת בבתי הספר היסודיים   שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים, היא תכנית סדנאית  -שווה דיבור"  "

תכנית זו נכתבה מתוך הצורך לשיח מעמיק בסוגיות של  .יסודיים ומופעלת על ידי מורות בית הספר ומוריו-והעל 

מגדר ושוויון בין המינים, סוגיות שהן אקטואליות ורלוונטיות לעולם של התלמידים והתלמידות ולחברה הישראלית 

 .כולה

 

 ת:עקרונות התכני

המעשה החינוכי במיטבו נעשה על ידי המחנכות והמחנכים של הכיתות, בזכות הקשר האינטימי והישיר   .1

ולשיח   לדיון  להביא  יכול  ומשמעותי  עקיב  רציף,  שהוא  זה,  קשר  התלמידות.  ועם  התלמידים  עם  שלהם 

 עמוקים ואף לשינוי עמדות. 

כשרת מורות ומורים במגדר אמורה לחולל תמורה גם בכיתה שבה נעשות הסדנות וגם בתוך בית הספר  ה .2

חלק   תהיה  המינים  בין  לשוויון  שהשאיפה  לכך  יביאו  בתכנית,  שישתתפו  והמורות  המורים  כלומר  כולו. 

ור בתרבות,  עיסוק במגדר קשד. ה מהוויית בית הספר: בארגונו, בעיצוב הסביבה הלימודית שלו, בשפה ועו

של   היעד  לאוכלוסיית  ותואם  וחברתית  תרבותית  רגיש  להיות  חייב  הוא  לפיכך  ובפוליטיקה,  בחברה 

התלמידים והתלמידות. חשוב שתכנית זו תעבור התאמה בכל מוסד ומוסד בהלימה למאפייניו הייחודיים.  

רב בתחומים  ולחיקוי  להשראה  מודל  והתלמידה  התלמיד  בעבור  מהווה  בכיתה  בתחום  המורה  וגם  ים 

  המגדר. חשוב שאנשי החינוך יהיו מודעים לכך, ויהוו גורם מתווך בין התפיסות המגדריות שהיו מקובלות 

 ה. לבין אלה הקיימות והרצויות כיום. הכשרת המורים והמורות תעסוק גם בפן אישי זן(  שעוד)ו

לבחור מתוך ההיצע את  בסדנות שבתכנית הצעות ואפשרויות של מתודות ולמידת חקר. המורה נדרש/ת   .3

אין סדר היררכי מלבד שיעורי הפתיחה שמ בנים את המושגים    -הפעילויות המתאימות לכיתה. הרציונל  

 ם.הבסיסיים ואת תיאום הציפיות, לכן חשוב להתחיל עמ

ו'. תכנית זו מתחשבת במאפייני הגיל ובסוגיות  -תכנית מציעה סדנות לתלמידים ולתלמידות בכיתות ה'ה .4

 ה.המעסיקות את התלמידות ואת התלמידים בגיל זהשונות 

סדנות מכוונות הן לתלמידים והן לתלמידות, לפיכך חשוב לשים דגש על ההבניות החברתיות של כל מגדר,  ה .5

תרבותיים האלה ועל השיח   -על המחיר שכל אחד מן המינים "משלם" כתוצאה מהתכתיבים החברתיים

 .המשותף ביניהם

ספת שניתן לשלבה בתכנית "שווה דיבור" או להקדיש בבית הספר שבוע שכולו  הוא הצעה נו  בוע מגדרש .6

 י. אומנותית במרחב הציבור-פעילויות בנושאים רלוונטיים מגוונים שתהיה להן גם ִנראות יצירתית

השנה  ל .7 ןוח  הבין  ְמַזמֵּ האישה  יום  למשל  רבה,  מגדרית  הבין-התייחסות  הילדה  יום  יום   -לאומי,  לאומי, 

ימות נגד נשים. כמו כן התייחסות לנשים במסגרת החגים: חלקן של הנשים במרד נגד היוונים,  המאבק באל

 ה.מגילת אסתר, מגילת רות. ובנוסף תרומתן של הנשים בשואה ותרומתן לתקומת המדינ 

התייחסות להיבט המגדרי בסמלים ובטקסים השנתיים מוסיפה ומעשירה את ההסתכלות האוניברסלית  ה .8

 .והאנושית
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 תרציונל התכני 

שוויון ערך האדם   .זכות למימוש ולהגשמה עצמית הם ערכים מהותיים בחברה נאורה, דמוקרטית ומתקדמתה

וכבודו מחייבים אותנו, אנשי החינוך ונשות החינוך, לבדוק את עצמנו בכל פעם מחדש ולהתמודד עם החסמים  

 ם.כם בחייהשונים העומדים בפני התלמידים והתלמידות בבואם לבחור את דר

חברתיות,  ַהְבִנּיֹות ש. פועל, הלכה למעשה, הצדק החברתי ושוויון ההזדמנויות אינם מגיעים תמיד לידי מימוב

תפיסות תרבותיות, סטריאוטיפים מגדריים, והיררכיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות, הם חלק מהחסמים  

 ה. העומדים בפני הפרט בחבר

  י.פקידה של מערכת חינוך להסיר חסמים אלה מפני הפרט ולאפשר ניעות חברתית ושוויון הזדמנויות אמתת

טרת העל של התכנית המוצעת היא להקנות כלים להתבוננות ביקורתית במציאות ובעקבותיה שינוי התפיסות  מ

מלא ללא מחסומים מכל סוג  המקובלות בתפיסה חינוכית שוויונית יותר, המאפשרת לבנות ולבנים מימוש עצמי 

 א. שהו

ערכי בסוגיות חברתיות  - כנית זו משתלבת בעקרונות הלמידה המשמעותית, והיא מושתתת על שיח לימודית

 ה. ומגדריות מהותיות. כמו כן התכנית רלוונטית לפרט, למוסד הלימודי ולחברה בכללות

ופוליטיות, המהוות חלק  ,גיות אישיות, חברתיותתכנית עוסקת בסוגיות רלוונטיות לגיל המודרך, והיא נוגעת בסוה

היא מזמנת אינטרקציה בין הלומדים   .יום של כולנו, מורות/ים ותלמידות/ים-בלתי נפרד החיים מחיי היום 

 י. והלומדות ומעלה סוגיות מעולמם החברתי והתרבות

האישית, החברתית והתרבותית, ומעודדת את המשתתפות/ים להביא תכנים מעולמם,    ְלׁשֹונֹותתכנית מותאמת ה

 ה. תוך אתגור תפיסותיהן/ם, שיח ביקורתי ודיאלוג עם עצמם, עם קבוצת השווים ועם המור

הליך הלמידה ם. ת תכנית מעודדת את התלמידות/ים לחקור את הנושא בעצמן/ם תוך שימוש באמצעי מדיה שוניה

 .צתיהוא אישי וקבו
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 ט( -ו, ח -תות ה )כ תמאפייני גיל בראייה מגדרי 

כבר בגיל הגן בקרב ילדים וילדות קיימות תפיסות ברורות לגבי תפקידים מסורתיים של בנים ושל בנות. ילדים בגיל  

בגיל ארבע בערך הילדים מתחילים  .שנתיים עד שלוש משתמשים במונחים "ילד " ו"ילדה" כתוויות סיווג פשוטות

 3לבנות את הרעיון כי "בנות" ו"דברים של בנות" מנוגדים, בדרך כלשהי, ל"בנים" ול"דברים של בנים". החל מגיל  

מחזיקים   4-4בנים. בגילאי    -יש בקרב הילדים/ות נטייה להתבדלות לפי המין, כלומר בנות מעדיפות בנות ובנים  

 ת. והילדים בעמדות סטריאוטיפי

מתאפיינת בתהליך התבגרות של הילד והילדה הן מבחינה ביולוגית והן מבחינת גיבוש   תקופת בית הספר היסודי

הייחודית   העצמית  המשפחה )האני(.  הזהות  ברות:  הִח  מסוכני  והילדה  הילד  מושפעים  האישיות  עיצוב  בתהליך 

ם ומשחקים, סרטים, פרסומות, טלוויזיה, צעצועי ,הגרעינית והמשפחה המורחבת, מערכת החינוך, קבוצת השווים

 ה. אינטרנט וכדומ

המסרים ל ועוד.  סרטים  טלוויזיה,  סדרות  הווירטואלי,  העולם  מתוך  הלקוחים  להזדהות  מודלים  ישנם  ילדים 

התרבותיים והחברתיים המציפים את הבנות ואת הבנים, ביחס למאפייני הנשיות והגבריות, מופנמים על ידיהם, 

יות עמוקים מובנים עמוק בתוכם. ההבניות האלה נתפסות כדבר 'טבעי', "מולד" ומובן מאליו, כפי  והם הופכים לה

 ם'.שהמאפיינים הביולוגיים הם 'טבעיי

בית הספר. לבניםא לראות מהתבוננות בחצר  נוכל  בית הספר  בגיל  בין המינים  דומיננטית  - ת ההבדלים  נוכחות 

ים' במגרשי המשחקים ובשטחים הציבוריים. משחקי הבנים מאופיינים  במרחבים הציבוריים בבית הספר. הם 'שולט 

במאבק על שליטה, על מקום פיזי במרחב הציבורי ועל פיקוד. הבנות מעדיפות משחק חברתי, שקט בדרך כלל, בפינות 

 ן אינן רוכשות מיומנויות במרחב, וכך גם במשחקים המפתחים ראיה טכנית , ה שונות של בית הספר ובמסדרונות

הן מתאפיינות בשאיפה וחתירה להרמוניה, לאווירה טובה ולפתרון בעיות בדרך של גישור, פיוס  .ותפיסה מרחבית

 ם. והשכנת שלו

ו'    - ם סיום שלב הילדות התיכונה  ע ה'  ד', והמעבר לכיתות  ג'  פעילים הילדים בטווח רחב של "תפקידי    - כיתות 

בחוגים ובתפקידי שכבת הבוגרים  ,כחברים לכיתה, לתנועהגדולים" בחברת הילדים בתפקידים חברתיים שונים  

בביה"ס. כיחידים או בקבוצות קטנות הם יוצאים לפעילויות פנאי ללא ליווי מבוגרים. קבוצת השווים הופכת להיות 

 ט. הקבוצה הדומיננטית ביותר בהעברת מסרים בכלל ומסרים מגדריים בפר

המינית מואצת. ובתקופה זו מצפים מהמתבגר/ת להסתגל לשינויים הצמיחה הגופנית ו  ם המעבר לחטיבת הביניים ע

השינו למרות  העצמי  בחוויית  רציפות  על  שמירה  תוך  האלה  ההדרמטיים  והשלכותיהם י.  הביולוגיים  שינויים 

החברתיות מעוררים שאלות, כגון איך אני נראה/ית? מה אני משדר/ת? מה המקום שלי בקבוצת השווים? מה דעתי  

במה אני טוב/ה? עד כמה אני מפנים/ה ציפיות חברתיות לגבי נשים וגברים  ?אני מרגיש/ה? מה היכולות שלי  על...? מה 

 ד. ועו

גיל ההתבגרות מאמצים המתבגרים והמתבגרות ביתר שאת מאפיינים סטראוטיפיים חברתיים של "נכון" ו"לא ב

גיבורי   והבנים מחקות/ים  הבנות  מגדריות.  בהתנהגויות  רק נכון"  לא  ומזדהות/ים אתם  וגיבורות תרבות  תרבות 

שונות מגדרית מאיימת מאוד על הפרט בשלב זה.  .במראה החיצוני אלא גם בעולם הערכים שאותו הם מייצגים
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חריגה של נער או נערה מהנורמה המקובלת זוכה לסנקציה חברתית ולגינוי. לדוגמה נערה שתבחר בתספורת קצרה, 

 .תיחשב לקללה קשה "תיחשב "גברית", "הומו

המודלים הנכונים" "המדיה התקשורתית והשימושים השונים ברשת האינטרנט מהווים, אפוא, במה נוספת להפצת  

הן   מה  משתמש/ת  לכל  מבהירים  גם  הם  ממש  מידה  באותה  אבל  גיל.  בכל  ולהתנהג  להיראות  עלינו  שבו  לאופן 

 ם. הסנקציות החברתיות שיופעלו נגדן/ם אם "יחרגו" מהתכתיבי

אילו  ב כמו ההחלטה  בחירות אלה,  יתמקדו.  העניין שבהם  והתלמידות את תחומי  בוחרים התלמידים  זו  תקופה 

מקצועות להרחיב, ישפיעו על תפיסת העצמי שלהן/ם ועל היכולת לבחור במסלול תעסוקתי ואקדמי לעתיד. דווקא 

כ כל  חשוב  בעניין  להכריע  הנערה  ועל  הנער  על  שבה  זה  ד בצומת  המגדריות  ווקא  ך,  התפיסות  מתערבות  כאן 

ומצמצמות את טווח הבחירה. כישורים ויכולות הם לעתים מרכיב ִמ שני בבחירה, ואילו המגדר לעתים הוא המרכיב  

 .המדעים והטכנולוגיהל(, יח" 5ברמה של )המרכזי. זו הסיבה לכך שנמצא מעט מאוד בנות בתחומי המתמטיקה 

 

 ת:מטרות התכני

 ת. ון ערך האדם וכבודו כבסיס לחברה דמוקרטייזוק תפיסות שווי ח .1

 ה. ידוד לחשיבה ביקורתית בהיבט המגדרי וחיבור חשיבה זו לתפיסת העולם הכוללת של התלמיד והתלמידע .2

 ת. ענקת לגיטימציה לשונות ולמגוון מגדרי בהתנהגות, במראה ובבחירות האישיוה .3

 ת. עיצוב חברת מופת שוויוניהענקת כלים לחשיבה יצירתית בהיבט המגדרי לקראת  .4

 ם. יכרות עם מאבקי הנשים בעבר לשוויון זכויות אדם ולזכות ההצבעה בארץ ישראל ובעולה .5

 . עידוד מעורבות פעילה ואקטיביזם חברתי לצמצום הפערים בין המינים בחברה .6
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 מושגי יסוד 

פיזיולוגים ואנטומיים. לדוגמא לבנים יש מושג המתאר את הזכר או הנקבה, עפ"י מאפיינים    –   sex)מין )

 פין ואשכים ולבנות פות ורחם.

 

( הגבר  –(  Genderמגדר  בין  ההבחנות  את  המתאר  ותרבות לאישה מושג  חברה  תלויות  מערכת   .שהן 

 הציפיות מ'גבר' ומ'אישה'. לדוגמא מאישה מצופה להיות עדינה ורגישה ומגבר חזק ומחוספס.

 

מידה וההפנמה של כל בני האדם מגיל ינקות את התרבות והתפיסות הרווחות. תהליך הל  – הבניה חברתית  

 ההבניה החברתית נרכשת דרך אינטראקציות חברתיות בין בני האדם והתרבות שבה הוא/היא חי/ה.   

 

 ,תבניות חשיבה שגורות נוקשות וכוללניות המייחסות לגבר או לאישה אפיונים  –סטראוטיפים מגדריים  

נשים  לדוגמא:   מגדריים  סטריאוטיפים  הביולוגי.  מינם  בשל  "טיפוסיות"  והתנהגויות  אישיות  תכונות 

מעוניינות במערכת יחסים זוגית לטווח ארוך וגברים מעוניינים במין בלבד; גבר צריך להרוויח שכר גבוה 

 יותר ואילו האישה צריכה לטפל בילדים ובבית 

 

ונות המשתייכים לתנועה חברתית המתייחסת לאפליית נשים ונאבקת מערכת של אמונות ורעי  –  פמיניזם

 נגדה על מנת להשיג שוויון זכויות בין נשים לגברים 

 

פני   - שוביניזם גברי הוא האמונה בעליונות טבעית של המין הגברי והצדקת העדפתו על  –  סקסיזם\שוביניזם

 המין הנשי.

 חפץ או רכושגבר או אישה כאל  -התייחסות אל אדם  -החפצה 

 

אלימות מגדרית, כמו כל אלימות היא אקט של כוחנות ושליטה , שמופעלות על רקע   –אלימות מגדרית  

מגדרי ובד"כ כלפי נשים. נשים חשופות לאלימות מגדרית ברבדים שונים של התרבות שלנו: בתקשורת, 

 .ין בהבכלכלה, בשפה ובפוליטיקה, ושורשיה כה עמוקים שפעמים רבות קשה לנו להבח

 

שינוי בהתנהגותו של אדם כתוצאה מקונפליקט בין הרצון שלו/ה לעשות מה שהוא/היא רוצה,   –לחץ חברתי  

 מה שהוא/היא מרגיש/ה שנכון לו/ה, ובין הצורך להתנהג כפי שהחברה דורשת ממנו/ה. 

 

זהות מגדרית היא תחושה עמוקה ופנימית של אדם לגבי המגדר שלו. בחברה המערבית   –זהות מגדרית  

לה היה  מגוון מקובל  שקיימות  לכך  מודעים  אנחנו  כיום  "אישה".  "גבר"  מגדריות:  זהויות  לשתי  תייחס 

בינרי, ג'נדר קוויר ועוד. תחושה זו מּולדת או מתפתחת במשך החיים. אין מדובר על -זהויות מגדריות: א

שונה  שלהם  המגדרי  והביטוי  שלהם  המגדרית  שהזהות  האנשים  לאותם  כללי  מונח  שהוא  טרנסג'נדר 

 .מזוהה עם המין שאתו נולדומה
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משיכה פיזית, רומנטית או רגשית של אדם אחד כלפי אדם אחר, לדוגמה הטרוסקסואלית,   –   משיכה מינית

 הומוסקסואלית, ביסקסואליות.

 

ָיה   היא   –ָלָהַטּבֹופֹוּבְּ שלו/ה  המינית  והמשיכה  המגדרית  שהזהות  מי  כלפי  פוגעני  ויחס  שליליים  רגשות 

 להטב"קית.

 

ביטוי המתייחס לתהליך של גילוי הזהות המגדרית והמינית של אדם בפני החברה. סופו   –יציאה מהארון  

אל בזמן  אחת  נקודה  איננה  מהארון"  ה"יציאה  רבים  בעבור  פנימית.  והשלמה  גילוי  תהליך  היא של  א 

 ממשיכה להתקיים בכל מסגרת חברתית חדשה.  

 

 משפחות המורכבות מבני זוג ובנות זוג מקהילת הלהטב"ק.   –משפחות הקשת 

 

להטב"ק הם ראשי התיבות של לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים ביסקסואלים   –הקהילה הלהטבק"ית  

מכנס אותן לזהות אחת. לעתים מכונה גם וקווירים. המונח מתאר נטיות מיניות, זהויות מיניות ומגדריות ו

 הקהילה הגאה.  
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 שיעור  פתיחה 

 1שיעור 

 מטרות:

 במבט מגדרי  המפגשיםנושאי   שלכללית  היכרות .1

 למידה של מושגים חדשים והבעת עמדה אישית וערכית וכלליו, אופי השיח  לגבי ציפיות תיאום .2

 

 יעדי ביצוע: 

 חשפו לעיקרי הנושאים בתוכנית "שווה דיבור" ויבחנו את סקרנותם בעניין  יהתלמידים/ות י .1

 מגדרי בהיבט לדיון כבסיס דמויות ןבעזרת ויבנו אופי תכונות יציגו ות/התלמידים .2

 .גבריותאו כ  כנשיות המוגדרות בתכונות המגולמות חברתיות ַהבניות יחשפו ות/התלמידים .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, כפתיח לעיסוק בנושא מגדר, נעסוק בציפיות מהתוכנית כולה ונבחן את  זוה  בסדנ:  למורה
 וייחוסן לבנים ולבנות בחברה. אופי תכונותההתבוננות החברתית בנושאים שוויון, מגדר, 

בנושא "תכונות" נקודת המוצא היא שאין תכונות בלעדיות לבנים או לבנות אלא לכל אחד  
א את  המרכיבות  תכונות  מגוון  יש  לפיכך  ואחת    בין   התאמה  להיות  חייבת  לאישיותם, 

 ואופי.  תכונות לביןראשון ה הרושם
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 מהלך השיעור: 

 נשאל  ."דיבור שווה"ל ש  השער דףובה  שקופית ות/לתלמידים נציגשלב א: 

 מהו שם התוכנית?   .1

 מתי אומרים על נושא כלשהו שהוא "שווה דיבור"?  .2

 מה מצויר על שער התוכנית? .3

 מסמל ציור זה? מה  .4

החברתי   .5 המצב  את  משקף  הציור  חיים שהאם  אנו  בו 

 .היום? נמקו

חשוב התכנית? באילו תכנים  באילו תכנים תעסוק  שערו   .6

   ?שתעסוק

 

תשובות   את  נשמע  ב:  ושלב  מנושאי נהתלמידים/ות  חלק  ציג 

שמומלץ  התוכנית.   נושאים   אמרוהתלמידים/ות  אותם  לציין 

ן באמצעות עיון בתוכן  /ונושאים נוספים שלא עלו בתשובותיהם

  .העניינים
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 . בתכונות, נתחיל את השיח שלנו בבני אדםשהתוכנית עוסקת בראש ובראשונה מאחר  שלב ג:

את .  ב-תכונות לפי אותיות הא  שיותר  כמהמשימה לכתוב  תקבל  קבוצות. כל קבוצה    4-את הכיתה לנחלק  

 .נפרד פתקב תכונה כלהתכונות יש לכתוב על פתקים זהים. 

 ( א נספח) .ה/ה חרוץ/חכם בלשון שוויונית, לדוגמה התכונות אתתלמידים/ות לכתוב נבקש מה

 ה -תכונות שמתחילות באותיות א – 1קבוצה 

 י -תכונות שמתחילות באותיות ו – 2קבוצה 

 ע -תכונות שמתחילות באותיות כ – 3קבוצה 

   ת  -תכונות שמתחילות באותיות פ – 4קבוצה 

 

  לאחר שכתבו, מקפלים את הפתקים.

 הפתקים מכל הקבוצות.  את כל תאסוףהמורה 

  בניית דמותמשימת : שלב ד

דמויות    ומגוונות.  רבות  תכונותלכולנו    שאל:נ • התכונות  ל  אפשראילו  ממאגר  יצור 

 ?כתבתם/ןש

בהתאמה דמות שכוללת את  לבנות  תכונות ושל  פתקים    5  תאקראילבחור  כל קבוצה  נבקש מ •

 .מקצוע, תחביבים, חלומותמין, הפרטים הבאים: שם, גיל, 

 . כיתהבפני ה הלהציגיוכלו את הדמות יש להכין כך ש  •

 : נשאל, להציג את הדמות שתכל קבוצה בתורה  •

 דמות זו? דווקא  ן/מדוע יצרתם            

 ? ן/יתה דומיננטית בבחירה שלכם יאיזו תכונה ה            

 ?נותרק לב נים או רק לבמתאימה האם תכונה זו             

תכונה  ל • האחרכל  המין  לבן  גם  להתאים  יכולה  היא  האם  למשלנברר  בנות    ,  אין  האם 

 ?  בנים מנומסים, בנות חזקות, בנים רגישים, אמיצות

 כיצד?   ? אחרת   ת יו הדמו   את   לבנות   ן / יכולתם   האם  •

 ת? ללמוד מכך לגבי תכונו   אפשר מה   •

 האם יש תכונות שמתאימות רק לבנים או רק לבנות? 

 סיכום: 

זו  ות  א בסדנ  לחיים  בתוכנית  קשור  זה  ואיך  המינים  בין  ושוויון  מגדר  מהו  ונלמד  נדון  נדבר, 

ואחת מאתנו  כצעד ראשון, עסקנו היום בעצמנו, דרך התכונות שלנו, וראינו שלכל אחד    . שלנו 

 . גם כאלו שנחשבות בחברה רק "נשיות" או רק "גבריות"   - יכול להיות מגוון תכונות  

חדד את  שנ חשוב    , שלנו   רצונות וב   דעות ב ,  שלנו   מאחר שהשיעורים עוסקים בנו, במחשבות  •

 כללי השיחה: 
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 מלגלגות   מהערות  להימנע,  ונשאל  שנאמר  מה  לכל  להקשיב:  ומכובדת  מכבדת  בצורה  להתנהג  יש •

 .אלי שיתייחסו רוצה שהייתי כפי זולתל ולהתייחס מעליבות או

 .לבושה סיבה אינו ידיעה וחוסר ללמוד כדי כאן אנחנו! לשאול  שאסור שאלות אין •

 .לא אם ובין בחדר נמצא הוא אם בין, אחר מישהו הכדוגמ ין לתתא •

 ים.ות/הופך לשיחה עם תלמידות/ים אחראינו בחדר  נאמרמה ש •

 .  באמצעות הידע שנרכוש ביטחון תחושת ולתת ללמוד המפגשים מטרת •

לאחר הסדנה    לגשת  בהחלט  אפשר,  לשאול  נעים  לא  זאת  ובכל  אינו מובן,  או  ברור  אם משהו אינו •

 פרטי.  באופן ולשאול

 התלמידים/ות האם ירצו להוסיף כללים לשיח? לשאול את אפשר  –מורה ל •

 

 עזר למורה   רשימת   - תכונות    – נספח א  

 ן/ית עקש  •

 ית / ן עצל  •

 ן/ית סבל    •

 ן/ית קמצ  •

 מתחשב/ת  •

 ית / ן צעק  •

 ה / יהיר  •

 ה / ן נאמ  •

 לת ת לזו / זר ו ע  •

 מקשיב/ה  •

 ן/ית סבל  •

 ה / נדיב  •

 ת / יצירתי  •

 מצחיק/ה  •

 ם/ת מופנ  •

 וע/ה צנ  •

 טוח/ה בעצמו/ה ב  •

 ת / יסודי  •

 ת / מוסרי  •

 בוגדן/ית  •

 אמיץ/ה  •

 מנומס/ת  •

 

  

 פשרן/ית  •

 ב... )ריקוד, משחק, כדורגל( כישרוני/ת   •

 שקדן/ית  •

 שחצן/ית  •

 ת / תחרותי  •

 סכסכן/ית  •

 שטחי/ת  •

 רגיש/ה  •

 אטום/ה  •

 סרבן/ית  •

 מסודר/ת  •

 עדין/ה  •

 צייתן/ית  •

 אסרטיבי/ת  •

 גס/ת רוח  •

 טוב/ת לב  •

 תוקפן/ית  •
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 בין מין למגדר 
 2 שיעור

 מטרות:

   "מין"ו "מגדר" ההבדלים בין המושגים הבנת .1

 והכרה בסטריאוטיפים מעצבים   "חברתית מגדרית בניההַ "הבנת המושג   .2

 הבנת הרעיון שסוגיות של מגדר הן חברתיות ולכן ניתנות לעיצוב מחודש ולבחירה .3

 

 יעדי ביצוע

 

 התלמידות/ים יסבירו את המושג "מגדר"  . 1

יזהו   .1 יציגו אותם  מעצבים את התפיסות שלנו משלב מוקדםהסטריאוטיפים מגדריים  התלמידות/ים   ,

 וידונו בהם

 בחירה. לולכן ניתן לעיצוב ו ,שמגדר הוא חברתי ולא רק ביולוגי התלמידות/ים יביעו עמדה על הרעיון .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה    המטרה למורה:   שיעור  של  התלמידהיא  המרכזית  את  ים  ות/לחשוף 
בה  שחברה  בתלויות    ". רבות מהןלהיות בת"ו  "להיות בן"  לתפיסות שלנו לגבי

 יה חברתית.נלמד את המושגים מין, מגדר וַהבנ לשם כך , אנו חיים

 . היחידה כולו  מערך מושתת  עליוש  בסיסמהווה שיעור זה  

איך תפיסתנו את המגדר מתעצבת  ר  ולבר  ננסה להרחיב את היריעהיחידה  ב
 פרסומות, עולם העבודה, שפה ועוד. על ידי סוכני ִחברות, כגון משפחה, 

והתאימו   הקבוצה  עם  הפגישה  בטרם  הקישורים,  כולל  השיעור,  את  קראו 
 אותו לאוכלוסיית היעד. 
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 מהלך השיעור: 

 ? למגדר  מין מהם ההבדלים בין: א  חלק

 

 לפתוח את השיעור בשתי הפעלות:אפשר 

נחלק  .1 כל    א.  תלמידות/ים.  ארבע/ה  של  לקבוצות  הכיתה  היגדים ק את  רשימת  תקבל            בוצה 

את   למיין  מכן  ולאחר  ול"מגדר"  ל"מין"  הגדרות  ברשת  לבדוק  תתבקש  הקבוצה  א(.  )נספח 

)אפשר    ההיגדים במהירות תחת הכותרות "מין" או "מגדר". קבוצה שסיימה ראשונה מנצחת 

 שהמטלה לא תהיה תחרותית(. 

לדוגמה האם תחת הכותרת  נברר יחד את שעולה מן החלוקה,    הקבוצות יציגו את החלוקה שלהן. 

  האם בנים רגישים הם לא בנים?    האם ? אם כן,  "נשים רגישות יותר מגברים" מופיע ההיגד    "מגדר" 

האם מי שלא יכולה    – לגבי "מין", אפשר להקשות    גם   וכך .  הלאה   וכן ?  בנות   לא   הן   מנהיגות   בנות 

 אז מהם ההבדלים בין מין למגדר?    ללדת היא לא בת? האם מי שלא רוצה ללדת היא לא בת? 

 

נ  הלוח   דון ב.  על  טבלה  ונשרטט  שיתופי(   במליאה  בלוח  של  )אפשר  עמודה  של    " מין " :  ועמודה 

 . " מגדר " 

הסכמה על ההיגדים  - האם קיימת הסכמה או אי  -על שתי העמודות אפשר להסכים או לא להסכים   •

 מתחת לכל כותרת? מדוע? 

 מהם הדברים החדשים שלמדתם בפעילות זו?   •

 האם ההבחנה בין מין למגדר חשובה? ואם כן, מדוע?  •

 

. אותןלהציג  ו  תמונות של נשים וגברים בפעולות סטריאוטיפיות ומפתיעות  נבקש מהתלמידים/ות לחפש.  2

 במליאה.   ויציגו אותה תמונה ים/ות יבחרוהתלמיד

מי אחראי לבצע  פעולות הלגבי  ות/את התלמידיםתשאל  ו שעלו הדברים עיקרי את לוחב תכתוב המורה

 מדוע? ,לבצע אותן למי הכישרוןאותן? 

 כדי לחדד את ההבדלים בין מין למגדר.  1להשתמש בשאלות המכוונות שבסעיף אפשר  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היא ההבחנה החברתית בין גבר לאשה )בניגוד ל"מין"  "  מגדר"בעברית  ו  GENDER   למורה:
ציפיות חברתיות מכל מין. המונח מאפשר  שהוא   נקבה( המעצבת  זכר,  ביולוגית:  הבחנה 

מכל מין, לערער על המובן    לבחון את ההבניות החברתיות המכתיבות את מערכת הציפיות
ולהטיל ספק. מטרתנו בחלק זה לעודד את התלמידות/ים לערער על תפיסות מקובלות    מאליו
 בת או בן.שנולדו הקשורות בכך  לציפיות מהם/ןבנוגע 

 

 

 

https://ecat.education.gov.il/padlet
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"להיות בן" ו"להיות בת". מחקרים מראים שה"חינוך" הזה    נוכחנו שהחברה "מלמדת" אותנו .  3

   : מתחיל מרגע הלידה. אפשר לסכם את המושגים במחברת 

 

 . לנקבה זכר בין מבחיניםכ מין איבריהמתייחסת ל פיזיולוגית הבחנה - מין

 .לנשים או  לגברים אותנו הופכותהחברתיות  ציפיותהמתייחסת ל חברתית הבחנה - מגדר

 ת.כלליּושאליהן נתייחס ב בנוסף יש משיכה מינית וזהות מינית

 

 סיכום    סרטון 

   היחידה לשווין בין המינים   – מהו שוויון מגדרי וכיצד הוא משפיע על החברה  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY-gPEg5tNw
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 חברתיות   הבניות :  ב   חלק 

 . כעת ננסה להתחקות אחר תהליך הבניה חברתית מגדרית.  4

בקש דוגמות מאחים/ות, בני/ות דודים/ות, ילדי שכנים/ות  נ רשימה על הלוח ו   נכתוב א. במליאה:  

 וכו'. 

 איך ילבישו אותו/ה? איזה צעצועים יקנו לו/ה?   - תינוק/ת נולד/ת   •

 מהי התגובה להשתוללות של ילד/ה, מה התגובה לבכי?   - כפעוט/ה   •

 ?  של בן ושל בת   למראה חיצוני כיצד יתייחסו   •

 במה יעודדו בנים ובנות לשחק?  •

בשאלות הקודמות, הסבירו מהי הבנייה חברתית? כיצד היא נוצרת?    ן / בעקבות מה שכתבתם 

 הסבירו מהם סטריאוטיפים וכיצד הם נוצרים? 

   BBCלא עוד בנים ובנות ב. ניתן להקרין סרטון במליאה:  

  או   חברה   בחיי   עוזרים   הם   האם ?  סטריאוטיפים על  ו   חברתית   הבניה   על   ם / דעתכן   מה  •

 ?  מדוע ?  מקשים 

 מה מתאים לבנים ומה לבנות?  "מלמדת" אותנו  כלים והדרכים החברה  באילו  .  5

הִח  סוכני  את  השאלה  בעקבות  הלוח  על  תכתוב  המשפחה,  המורה  התלמידים/ות:  שהעלו  ברות 

 מערכת החינוך, תקשורת, קבוצת השווים. 

, פרסומות,  ה בעזרת דוגמות שהתלמידים/ות יביאו מתחומים שונים: טלוויזי   לפרט   להמשיך כדאי  

בצבא,  תפקידים  חלוקת  טקסים,  שירים,  ספרים,  ובמסגרות,  בבית  ועוד   ספורט,   חינוך        .  עבודה 

 ברות.  ִח ה   ני סוכ אחד מ להשפעה של כל    אנחנו נחשפים   לבחון לכמה שעות ביום כדאי  וגם  

ה הצעה  את  לחלק  ו :  לקבוצות  בטלפון   7  להקצות כיתה  דוגמות  לחיפוש  במרשתת   דקות  את    . או 

 יציגו מאוחר יותר במליאה.   הדוגמות 

 : . לסיכום 6  

הת  היום  ו במסגרת  השיעור  עלינו.  משפיעות  הן  וכיצד  החברתיות  ההבניות  את  להכיר  ננסה  כנית 

 להיכנע לתכתיבים חברתיים.   בלי   באמת להיות    י רוצה מי אנ   ברר הוא צעד ראשון שיאפשר לנו ל 

 

 לסרטונים מסכמים    אפשרות 

סרטון מומלץ מציג טעימה מאי שוויון חברתי בין נשים לגברים    מבט עולמי   -   גברים ונשים  •

 ברמה העולמית ומשאיר את הנושא פתוח. 

 ? מהי גבריות  •

בן/בת משפחה צעירים ולשאול    ראיין : ל לבדיקת סטריאוטיפים בגיל צעיר   לשיעורי בית   הצעה 

 . ן / לדעתם 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Syx3T-kn2Is
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Syx3T-kn2Is
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Syx3T-kn2Is
https://www.facebook.com/110660913855210/posts/139532794301355/?vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=j6jz2Jma5-s
https://www.youtube.com/watch?v=j6jz2Jma5-s
https://www.youtube.com/watch?v=j6jz2Jma5-s


 
 

 
17 

 

            

 נספח א 

 

מושג המתאר זכר או נקבה על פי   - מין 

 מאפיינים פיזיולוגים ואנטומיים 

מושג המתאר את ההבחנות בין   -מגדר 

 שהן תלויות חברה ותרבות  לאישה גבר

מבנה אברי המין של הבנים והבנות  

 שונה 

 מגברים  יותר רגישות הן נשים

 על שערותיותר  צומחות לבנים

 מאשר בנות  הפנים

 היפה המין הן נשים

 מנהיגים הם גברים לא וגברים ללדת יכולות נשים

  יותר גבוה לבנים הגובה ממוצע

 לבנות  מאשר

 ולגברים  ארוך שיער  מתאים לנשים

 קצר שיער

  יותר גדולה שריר מסת לגברים

 לנשים מאשר

 כדורגל אוהבים בנים

  ולכן, בגוף  שומן תאי יותר יש לבנות

 במשקל  יותר  מהר יורדים בנים

 גברים לא בוכים

 נשים אצל שונה נראה לב התקף

 גברים  ואצל

 נשים לא מפליצות וגברים כן 

 בובות אוהבות בנות רחם  יש לבנות
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 סטריאוטיפים מגדריים 

 3 שיעור

 מטרות:

 היכרות עם המושג "סטריאוטיפים מגדריים"  .1

 יה חברתיתנבתרבות וביסוס הקשר להב ביקורתית של מסרים מגדרייםבחינה . 2

 המינים  בין שוויון  של עולם תפיסת גיבוש. 3

 

 יעדי ביצוע:

 בכל אחת מהפעילויות יםיהתלמידות/ים יזהו סטריאוטיפים מגדר .1

 ים יביעו עמדה על סטריאוטיפים אלה ות/התלמיד .2

 .לסטריאוטיפים הנדוניםים יציעו חלופות שוויוניות ות/התלמיד .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך השיעור:

 . מהשיעור הקודם מה זכור להם/ן  ות להגיד  / ים מהתלמיד נבקש   .1

לרענן את זיכרונם )אלו הם  כדי    מומלץ להציג שוב את המושגים: מין, מגדר והבנייה חברתית 

 כתשתית להמשך היחידה(.   יהיו ברורים מושגי הליבה וחשוב ש 

 חלק א : פתיח .  2

סטריאוטיפים יצירת   אסוציאציות    רשימת  חשיבה בשמש  מפת  דיגיטלי    או    )upMindM)כלי 

 שיהוו בסיס לתחילת השיעור.  

לתלמידים/ות  לגבי    נסביר  חברתית  תפיסה  בבירור  דווקא  שמדובר  ולאו  אישה,  ומהי  גבר  מהו 

 : תה לשתי קבוצות י הכ נחלק את    בתפיסתם האישית. 

"מבחינת  השאלה   1קבוצה  ל  . א    4- ל   השמש   את   נחלק ?".  אישה   להיות   אומר   זה   מה   החברה : 

  ות / מהתלמידים  תשובות  נאסוף . רגשות , התנהגות  דרך גוף, / מראה , תכונות : בפינות  ונכתוב 

 .  השנייה   ונשלח לקבוצה   שנסיים, נצלם אותה כ   תוך דיון במיקומן בשמש. 

 למורה:  

שיעור המשך לשיעור הקודם ומהווה נדבך חשוב בפתיחת התכנית ובהנחת   ואשיעור זה ה
 התשתית להבנת מושגי היסוד של מגדר, סטריאוטיפים והבניות מגדריות.

אותו   • והתאימו  הקבוצה  עם  הפגישה  בטרם  הקישורים,  כולל  השיעור,  את  קראו 
 לאוכלוסיית היעד. 

 

 

 

https://ecat.education.gov.il/mindmup
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  ונכתוב   4- ל   השמש   את   נחלק : "מבחינת החברה מה זה אומר להיות גבר?"  השאלה   2קבוצה  ל  . א 

רגשות.  בפינות  התנהגות,  דרך  מראה/גוף,  תכונות,  תוך    ות / מהתלמידים   תשובות   נאסוף : 

 .  הראשונה   שנסיים, נצלם אותה ונשלח לקבוצה כ   דיון במיקומן בשמש. 

 שכתבנו בתחילת השנה.  ונבדוק את ש   שיעור המסכם נשתמש בצילומים ב 

 : ה דוגמ 

 

 

 :  דיון 

 עולה ממנה?   ה כלפי  איך אתם/ן מרגישים/ות  מפה?  המוצג ב על    ן / מה דעתכם   - 

 הם? מדוע הם סטריאוטיפיים? ה  מ אם כן,  האם יש בה היגדים סטריאוטיפיים?    - 

נובע? מדוע    - נשאל כל אחד ואחת    -  מה דעתך על מה שכתבת? האם תוכל/י להסביר ממה זה 

 כתבת זאת כאסוציאציות? 
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 יות המשך ו חלק ב: פעיל .  3

 : ב - לבחירת המורה, יש לבחור אחת מהפעילויות א 

 ים בשיר   סטריאוטיפים .  א 

 :להם קרין את השירים המצורפים ונשוחח על המסר ש נ 

    שרית חדד   - חגיגה   •

   ברזילי   נטע   -   טוי  •

  ארי   בן   חנן   של   -   פדיה י ויק  •

   לנורית נתתי פרח - ילדים שיר  •

 

 שיאפשרו השוואה לעבודה בקבוצות או במליאה.    שירים   שני לפחות    לבחור כדאי  

 בנים?  ל )הדמויות, הבגדים, הקישוטים( ביחס לבנות ו בקליפ  מהם הביטויים החזותיים   •

 ? הבנים   ומהם הרעיונות להצגת הבנות בשיר  מהם הרעיונות להצגת   •

מדוע?   • אלה?  רעיונות  על  דעתך  לדעת מה  סטריאוטיפים    ך האם  על  מחאה  מביע  השיר 

 מגדריים? מדוע? 

 מהם המסרים המגדריים בשיר? מה דעתך על מסרים אלה?  •

 ממסרים אלה?   הרווח ומה ההפסד מה   •

 

    . פעילות בעקבות סרטונים ב 

 : המצורפים   מהסרטונים לבחור אחד או יותר  אפשר  

LIKE A GIRL   –    מומלץ לסיכום 

 סרטון מאנגליה   –   מקצועות ומגדר בגן   - מגדריים   סטריאוטיפים 

 מגדר בגן הילדים בישראל 

 סטריאוטיפים מגדריים שפעם היו הפוכים 

 קופסת גבריות   – טוני פורטר  

 

 דיון: 

 ? ת בועל מה שראי ךמה דעתמה המסר של הסרטון? מה רצו להדגים בסרטון זה?  •

 אמירות סטריאוטיפיות עלו בסרטון?  לואי •

 מהן, לדעתך, ההשלכות של האמירות שעלו בסרטון על חיי בנים ובנות?  •

 מה הרגשתן/ם?. מציפיות החברה ספרו על מקרה שבו הרצונות שלכן/ם היו שונים •

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=2&prfid=37323&wrkid=88801
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=17593&wrkid=45806
https://www.youtube.com/watch?v=rGwnzzj62rs
https://www.youtube.com/watch?v=CVPP-lp4N7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6HY04AzsomY
https://www.youtube.com/watch?v=0K32YWuwsYw
https://www.youtube.com/watch?v=zaKeMWcYu3s
https://www.youtube.com/watch?v=c36nzG5VUow
https://www.youtube.com/watch?v=exeGMkRFdWs
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 מסכם   דיון  .4

 : מהן לפניכם/ן שתי אפשרויות לסיכום ואחריהן שאלות. תוכלו לבחור באחת  

 

 לסיכום   1אפשרות  

ה ,  מהפעילויות   ת ח א   בכל  לרשימת  לגברים  )   ם י מגדרי ה   סטריאוטיפים בהתאם  ,  גוף ,  מראה למשל 

  המאפיינים   כל   את   להם   שיש   מי   רק   שיצביעו   ולבקש   לכיתה   לפנות   אפשר   ( ורגשות   התנהגות   דרך 

 . השני   בצד   מהמאפיינים   אחד לא    ואף ,  הטבלה   של   אחד   בצד 

להדגים איך לכל המצביעים/ות  לכן יש להנחות אותם/ן    , ייתכן שמספר המצביעים/ות יהיה מועט 

 מתוך הטור השני.  שהיא    יש גם תכונה, דרך התנהגות 

"  נשיות "   נחשבות חלק מהן    תכונות   מנעד   לכולנו :  מורכב   הוא ,  למין   בניגוד ,  מגדר חשוב להזכיר ש 

 ".  גבריות "   נחשבות   וחלק 

 

 סיכום ל   2אפשרות  

 הייתי "  נכתוב  השני  ובחצי"  יוכלו...  שבנות  רוצה  הייתי"  בצד האחד נכתובנחלק את הלוח לשני חלקים:  

 . ..."יוכלו שבנים רוצה

ברעיון    נבקש המשפט  את  להמשיך  ואחת  אחד                          .חברתית  נהוג  כך  כל  לא  היום  ה/שלדעתו  מכל 

 .כמו טיפוח חיצוני אצל בנים חל בהם שינוי, סטריאוטיפים שבו לכתוב והלוח עיגול במרכז  שרטטאפשר ל

 

 שאלות 

תואמים המסרים  כיצד   • החשיבה מה  ל   בשירים  במפת  אסוציאציה / שכתבנו  הם    ? שמש  מדוע 

 תואמים או אינם תואמים למה שכתבנו? 

 מה אנחנו מפסידות/ים מהציפיות מכל מין?  •

 מה היינו רוצות/ים לשנות? מדוע?   •

 סטריאוטיפים מגדריים.   בלי הציעו הצעות להצגת הבנות והבנים   •
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  סקסיזם, החפצה:  חברתי כטקסט מדיהב ייצוגים

      היופי אליואיד

 4 שיעור

 מטרות:

 ולנשים כאל חפץגברים התייחסות ל  - "החפצה"המושג הבנת   .1

בחינה ביקורתית של החפצת נשים וגברים בתקשורת, בפרסומות ובסרטים, הפנמת הרעיון שהחפצת   .2

 לגיטימציה לאלימות כלפיהן מהווה  נשים

 

 יעדי ביצוע:

 את הקביעהקו . התלמידות/ים ינתחו פרסומות, יזהו החפצת נשים וגברים בפרסומות וינמ1

 . התלמידות/ים יביעו את עמדתן/ם על החפצת נשים וגברים בפרסומות ועל השלכותיה2

 . התלמידות/ים יזהו מאפיינים בהחפצת נשים וגברים המכוונים למודלים של גבריות ונשיות 3

 ויביעו עמדה מנומקת על קשר   . התלמידות/ים יסבירו את הקשר בין החפצת נשים לבין אלימות כלפיהן4

 זה.

 

 מהלך השיעור:

קבוצות, כל קבוצה תתבקש לצפות בפרסומת )קישורים בנספח א( ולענות על דף    5-את הכיתה לנחלק   .1

 במקבץ פרסומות. תצפה יחדכל הכיתה ש נוספת היא פשרות)נספח ב(. א יחד עבודה

 

 למורה:

להחליפן   ן/שלכם  הספציפי  במוסד  לצפייה  מתאימות  לא  בקישורים  המופיעות   הפרסומות  אם  תוכלו 

 .ביקורתי  ניתוח יאפשרוש באחרות

 

 דיון: .2

 ?נשיםמציגות הן מציגות הפרסומות גברים וכיצד כיצד  •

 ? בהן  מהפרסומות ומהיחסים בין גברים לנשים מה המסר שמקבלים הצופים/ות •

 –  כחפצים  יםמוצגוגברים  להעביר את המסר שנשים  כדי  השתמשו בניתוח הפרסומות השונות   •

 . דוגמות מתוך הפרסומות 3כתבו לפחות 

 ? ךלדעת , יםבפרסומות מרגיש יםשמוצגוהגברים כיצד הנשים  •

 ? יםאת הפרסומות מרגישים  שרואוגברים איך נשים  •

 כיצד תזהו פרסומת פוגענית? – עם התלמידים/ות את נספח ג נקרא .3
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 . ילדים מנתחים פרסומות פוגעניות למותגי עללדיון: הצגת הסרטון של  הצעה נוספת

 נשאל מה היתרון בפרשנות של ילדים?  •

 הסכמה לגבי הפרשנות?  האם יש •

 האם יש החפצה הפוכה?   •

  באיזו צורה הפרסומות מחפיצות? •

 איך נזהה פרסומת פוגענית?  •

 כיצד, לדעתך, ניתן להתגונן מפני פרסומת פוגענית?   •

 

 לצפות שוב בפרסומות(מומלץ )  נשאל את התלמידים/ות

מי גבוה יותר, מי יושב, מי ) שה לגבר מבחינה פיזית יהיחסים בין הא  םקול? מהה ך נשמעאי  ?מי הקריינ/ית

צבעים שולטים אילו  ברקע?  איזו מוזיקה יש  ?  לומתמקדים באיברים ובאי? אצל מי  , מי סביל(שוכב, מי פעיל

 למגדר?  מה היא הססמה? איך היא קשורהח או סקס? וח, כובפרסומת? מי בסיפור המסגרת מייצג/ת מ

 

 על הלוח את המושג "החפצה" ונבקש מהתלמידים/ות שיציעו הגדרה למושג. נכתוב. 4

 

 

 

 

 

למורה: פרסומות מוכרות לנו חלום של אושר, של מציאות טובה. המוצרים עצמם הם הרי חסרי ערך ולכן 

בפרסומות שמתגלמים  הטובים"  ל"חיים  שאיפה  רגש,  לייצר  הוא  הפרסומת  של   באמצעות   תפקידה 

 הצופה  של  "הבטן הרכה"אל    היא מכוונתולכן    ,מאודהדוגמנ/ית, הסיפור והדימויים. לפרסומת יש זמן קצר  

ולכן   ,תוך שימוש בסטריאוטיפים, פחדים, הומור והפתעה. קשה מאוד לתפוס את תשומת הלב של הצרכנים

נמוךהם   כלל  בדרך  המשותף  לנשים  .  המכנה  שפונות  מקטינות  פרסומות  נחת   מייצרותאותן,  לרוב  אי 

(, פרסומות של אקסבעוד פרסומות שפונות לגברים )  –   (הפרודיה האנגליתעצמן )ת מהן לתקן את  וומבקש

מתבטאת והיא  ם  יש החפצה של גבריש  נראהטחון העצמי. בשנים האחרונות  ימעצימות את הבומחמיאות  

 פרסומות.בגם 

 

 לפעילות:   אפשרויותשתי  .4

 

 קבוצות:  בעבודה 

הקרובות   10-ב .א יחידים   דוגמות רשת  ב  ִמצאו  דקות  של  פרסומות  או    להתמודדויות  עם  קבוצות 

 . שוביניסטיות ומקטינות גברים ונשים

 חפץ  כאל, חפץ שאינו  שהוא דבר  כל או, אדם  אל  התייחסות   :החפצה

https://www.youtube.com/watch?v=-DAMOQ8sFz8&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=ZynxakjbR_M
https://www.youtube.com/watch?v=4bbVQ2NQN6o
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 או

הקרובות    10-בב.   שוויונית;  :  האפשרויותאחת  ב  בחרודקות  פרסומת  פוגענית לביים  פרסומת  לקריין 

 ולהדגיש את הבעייתיות בה;  לתקן פרסומת פוגענית.

 .  התוצריםהקבוצות יציגו את  במליאה: 

 

   ...סיום בגישה חיובית

 :לבחירה מספר אפשרויות 

 

בכל שעה וגברים דימוי גוף שלילי מלווה נשים  ,צערנול.  התייחסות לדימוי גוףלמורה: החפצה מצריכה גם 

תה זו יבעבר הייתרה מכך,  לתקן(.    י נבנה מתעשיית היופי )המתפרנסת מיצירת אי נחת ורצון תמידביום ו

החשיפה ו  הפרסומת של דאב  דוגמהל  .היום בהדרגה גם בנים סובלים מדימוי גוף שלילי  .מנת חלקן של נשים

 של ילדות לתעשיית היופי.  

 אישיותהתמקד במנע מכך היא ליאחת הדרכים לה  .מחפיצים את עצמםהנשים וגברים  לשוחח על  אפשר גם  

 גוף וב על עצמנו באופן כולל ולא להתמקד בחש. כדאי שנציע למראה(בגלל  הרי לא בוחרים חבר/ה  ולא בגוף )

 .בלבד

שונה, דרך  נוקטים  המפרסמים  האחרונות  שוויוניים  הם  בשנים  מסרים  כ   המעצימים  מאמצים  די נשים 

 פרסומת החדשה של נייקה לדוגמה  להגיע לקהל של נשים.

 או 

  סרטון האוסטרלי של פועלי הבנייןה

  נשאל

 חריג?  סרטון החדשבמה ה •

 מה ציפינו שפועלי הבניין יצעקו?  •

 מה הם צעקו? •

 

אבל בהומור. לכאורה   ,משתמשת בסטריאוטיפיםהיא , זו מתבססת על גורם ההפתעהפרסומת למורה: 

ציפינו שעובדי הבניין יטרידו נשים משום שזו הנורמה הרווחת, ואילו כאן הם מעצימים נשים תוך שימוש 

 בהגדרות של מגדר.  

 

 חומר רקע למורה 

הכנסת • של  והמחקר  המידע  מרכז  של    והשארת   ההחפצה  לסוגיית  העולם  מדינות  התייחסות:  מסמך 

 (. ובכבוד בשוויון תפוגע בפרסומות נשים החפצת כי ההכרה למרות) פנימית לרגולציה העניין

  פירסט ענת ר"ד של המאמר תקציר •

https://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I&t=5s
https://www.facebook.com/509657235762001/posts/3371603149567381/?vh=e
https://www.facebook.com/509657235762001/posts/3371603149567381/?vh=e
https://www.facebook.com/509657235762001/posts/3371603149567381/?vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3_Yrhhy3M
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3_Yrhhy3M
https://www.youtube.com/watch?v=Lb3_Yrhhy3M
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a34d6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_a34d6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9003.pdf
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8540
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:נוספות לפרסומותהמלצות -  א נספח  

 

למורה: חשוב לצפות בפרסומות טרם הצגתן בכיתה. אפשר, כמובן, להציע פרסומות אחרות המתאימות 

  הכיתה.להלך הרוח של הקהילה, של בית הספר או של 

 

סטריאוטיפים כלפי נשים ב  גדושה   –  של ארגון "ויצו"  2016פרסומת הסקסיסטית לשנת  זכתה ב  -  מאליס •

. פרסומת שמעולם לא שודרה רק עלתה (אייג'יזםגילנות )בו  גסות בחשדנות ובשמתייחסות זו לזו בקנאה,  

 ברשת. 

פרסומות אספקט גזעני לדיון. מיהו ה"גבר גבר" של הקפה? מזרחי סטריאוטיפי, אדם ללא ב  –  קפה טורקי •

 משתלט על המרחב, מחכה שישרתו אותו.גבולות, לא פעם גס רוח, 

 

 קריטריונים להשוואה  -  נספח ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? בפרסומת מפרסמים מה

 

 

 ? בפרסומת עושה האישה מה

 ?הפעולה מה

 

 

מה הגבר עושה בפרסומת? מה 

 הפעולה?

 

 חיצונית של האישה והגבר הופעה

 

 

 לחפצים קישור

 

 

 הסביבה  עם יחסים

 

 

 ? העקיף המסר מה

 

 

 מחשבות נוספות/ מסקנות 

 

 

 

 

https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3709113,00.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=WWxN-c2v1nk&feature=emb_logo
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 איך תזהו פרסומת פוגענית?   - נספח ג

פרסומת פוגענית וסקסיסטית היא פרסומת שאפשר להבין ממנה שלגבר או לאישה יש תכונות ותפקידים 

 מגדריים מקובעים שאינם יכולים להיות של המין האחר.

 למכור הצגת דמות ללא קשר למוצר שאותו מנסים  •

 חפץלהצגת דמות בהשוואה למוצר או  •

 הצגת חלק מאיברי הגוף ולא את הדמות השלמה  •

 השוואה בין אדם לחיה  •

 הצגת דמות כאובייקט מיני שנהנה מאלימות, מכאב ומהשפלה  •

 השוואה בין ילד/ה למבוגר/ת. •
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 ומגדר  שפה

 5 שיעור

 מטרות:

 הלשון  מנהגי כלפי ביקורתית חשיבה טיפוח .1

 העדכניות  מגדריות-החברתיות  נורמותביחס ל השפה  בדילמת עמדות דיון .2

 . מגדרית מבחינה תקינה בשפה השימוש קידום .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למורה:  

בלתי צורות  הזכר  בצורות  רואה  העברית  מחדל,  -השפה  ברירת  מעין  מסומנות, 

הפונה לגברים ולנשים כאחד. הציווי "כבד את אביך ואת אמך" ברור לכל שהוא  

מתייחס לנשים ולגברים, וכך מדור "דרושים" על אף שהוא מנוסח בזכר, פונה גם 

הפנייה אליו    -ו נשים  לנשים. יתרה מזו, על פי העברית הנורמטיבית, קהל שרוב

אי   של  תחושה  יש  האחרונה  בעת  קובע(.  שהרוב  השמועה  )למרות  בזכר  נעשית 

שימוש    -נוחות בשימוש זה, ולפיכך הדוברים מוצאים פתרונות שונים ומשונים  

תוב"   "ִכתבו",  שימוש בלוכסנים: "מנהל/ת", חידושים כגון    -ברבים: במקום "כְּ

קדמיה ללשון העברית אינה רואה עצמה רשאית  "ראשת העיר" וכיוצא באלה. הא

לקבוע קביעה המנוגדת לדרך העברית התקנית: "אם דובר מן הדוברים רואה לנכון  

 (. לקבוע דרך אחרת, יעשה זאת על דעתו". )איך פונים לקבוצה שרובה נשים

  האקדמיה ללשון העברית

 

 

https://hebrew-academy.org.il/2010/03/25/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94/
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 :ביצוע יעדי

                 במרחבים  השונים בבית הספר ומחוצה לו, פנייה  לקהל הרחב   יזהו ים/התלמידות. 1

  הלוח מן בעולה  יתבוננו, שיתופי פדלט( ללוחתמונות, סרטונים וכדומה יעלו : )את הממצאים

 לגברים ונשים  בפנייההשפה הנורמטיבית  - את מנהגי הלשון העברית ויתארוהשיתופי 

 ממצאים העולים מן הלוח השיתופי ה לגבי אישית עמדה יגבשו ים/התלמידות .2

  ולא   תרבותי-חברתי  עניין  היא  ששפה  בהנחה  קיימים  דפוסים  לשינוי  חלופות  יציגו  ים/התלמידות .3

 ".טבעי"

 

 מהלך השיעור:

ל  נחלק .1 הכיתה  קבוצה    4  את  וכל  א(.   תקבל קבוצות  )נספח  נקבה  בלשון  המנוסח    נאמר   מבחן 

 נעשה הצבעה מי בעד הניסוח הזה ומי נגד.  –לתלמידות/ים 

 תלמיד, תלמידה, מורה, הורה )נספח ב( -דמות מסוימת ניתן לכל קבוצה עמדה של  .2

 תה( )גם אם אינם מסכימים ִא   מכל קבוצה להציג בפני הכיתה את הדעה שקיבלה ולהצדיק אותה.  שנבק .3

 

  דיון:

 ?  הבנים מרגישים כיצד •

 ?  הבנות מרגישות כיצד •

 ? זה בעניין  הבנות לבין הבנים בין הבדל להיות צריך האם •

 האם יש תחומים נוספים שנעשה בהם שימוש דומה בשפה?  •

מחקרים מצאו כי פנייה בנקבה לבנים ובזכר לבנות פוגעת בהישגים של שני המינים. עקב כך החליטו  •

ל המבחנים ללשון רבים המיוחס לזכר ולנקבה. מה  בכ   באוניברסיטת תל אביב לשנות את נוסח הפנייה

 דעתכם/ן על מהלך זה? האם תמליצו לבית ספרכם/ן לקבלו?

 

נ אותה  ומקבעת  תודעה  משקפת  ששפה  הערכים  לה  עמאחר  שני  בין  השפה   -דילמה  בשימור  החשיבות 

בשפה   המינים  בין  השוויון  של  החשיבות  לעומת  להו  -הנורמטיבית  בפרקטיקה  להיעזר  דיון ראה  אפשר 

  דילמה

 

 

 

 

 

 

https://ecat.education.gov.il/padlet
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9049822
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
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  סיכום סבב .4

 

הקיים חלופה לקושי  שיהווה    . שינוילעשות בשפה העבריתכל אחד ואחת ישתפו בשינוי אחד קטן שאפשר  

או משהו שעיצבן  השיעור ניתן לשתף בתובנה שיש לי מ ,קושי לחשוב על שינוי בשפהאם עולה  בשפה כיום.

 . ואותי במהלכ

 היחידה לשוויון בין המינים(.  )באתר "דברו אלינו"אפשר להיעזר ביוזמה של  

 למורה: מומלץ להוסיף את התובנות ללוח השיתופי מתחילת השיעור, כך תיווצר תמונה כוללת של התהליך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gendersite.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95.pdf
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 א נספח

 הקצר  הסיפור   - בספרות מבחן

 מופסאן. דה.גי/  המחרוזת

 . ברור ניסוח  על הקפידי. אחת רשות ושאלת חובה שאלות ארבע  על עני. שאלות שש לפנייך

 

 :חובה שאלות

 . מהסיפור דוגמה צייני. עגולה דמות של שונים  מאפיינים ארבעה כתבי. 1

 .מהסיפור דוגמה תני. שטוחה דמות של  מאפיינים שלושה כתבי. 2

  להתנהגויות ,  למניעים  רמזים  זרועים  אורכו  לכל.  מפתיע  שסופו  סיפור  הוא(  חוד  סיפור )  " פואנטה  סיפור. "3

 (.  לספרות   מונחון." )לחודו,  הסיפור  לסוף  מגיע  הוא  אשר  עד  מהם  מוסחת  הקורא  שדעת  אלא,  המפתיע  ולסוף

 .תשובתך  את נמקי? המחרוזת בסיפור הפואנטה מהי

 . שבסופו לפואנטה המובילים הסיפור לאורך המופיעים רמזים שני צייני. 4

 

 :רשות שאלות

 . מהסיפור  ביסוסים הביאי. תשובתך  את נמקי? פתוח סיום או סגור  סיום לסיפור האם. 5

 .תשובתך את נמקי? בסיפור  השיא נקודת מהי כתבי. 6

 

 התלמידות  לכל בהצלחה
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 כרטיסי עמדה  - נספח ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תלמיד:

היום הגיעה מורה חדשה לכיתה. כבר במשפט הראשון שהוציאה מהפה הבנו שמדובר במורה אחרת. היא 
השיעור במשפט: "שלום תלמידות...". בהתחלה כולנו גיחכנו, וחשבנו שטעתה, אבל מהר מאוד פתחה את  

התברר שזו הדרך הטבעית שלה להתנסח, בלשון נקבה!  היא אמרה שזו אחת הדרכים שלה לעורר מחשבה 
דרך על חוסר השוויון שיש בין גברים לנשים. היא הצהירה שהיא פמיניסטית. אני לא מוצא שום היגיון ב

יכולות  הן  איך  אז  השפה,  מצד  קיפוח  על  בצדק,  מתלוננות,  נשים  אם  נקבה:  בלשון  לכיתה  לפנות  שלה 
להשתמש בשפה כדי לקפח את הגברים?! איזה מן שוויון זה?! יותר מזה, הצעד הזה מדכא את התמיכה 

מש זה  שפמיניזם  חושבים  אנשים  אנטי.  ויוצר  בו(,  תומך  אני  )שאגב,  הפמיניסטי  נשים ברעיון  כוחני,  הו 
הפמיניזם אפילו כך מפספסים את התרומה הגדולה של  שמגדלות שערות ברגליים ומדברות באופן מוזר, ו

אומץ  אין  אחד  לאף  אבל  הבנים,  בעיקר  וכעסו,  זה  על  דיברו  כולם  לי שבהפסקה  מפריע  עצמם.  לגברים 
זו כפייה, ואני רוצה   להבהיר שלא אגיש עבודות או להתנגד לזה בשיעור. אני חושב שמה שהמורה עושה 

מבחנים שפונים אליי בלשון נקבה. כדי שלא תחשוב שאני מנסה להתחמק משיעורים ומעבודות, אני אקבע 
 אתה פגישה כדי למצוא יחד פתרון הוגן שיכבד את כולנו.

  תלמידה:

הגיעה מורה חדשה לכיתה. כבר במשפט הראשון שהוציאה מהפה הבנו שמדובר במורה אחרת. היא היום  
פתחה את השיעור במשפט: שלום תלמידות...". בהתחלה כולנו גיחכנו, וחשבנו שטעתה, אבל מהר מאוד 
התברר שזו הדרך הטבעית שלה להתנסח, בלשון נקבה. היא אמרה שזו אחת הדרכים שלה לעורר מחשבה 

ל חוסר השוויון שיש בין גברים לנשים. היא הצהירה שהיא פמיניסטית. הייתה התנגדות שקטה, במיוחד ע
נוחות -בקרב הבנים. אותנו הבנות זה שימח. סוף סוף פונים אלינו בנקבה. אבל ככל שזה נמשך זה יצר אי

שמך על המדבקה,  בעיקר כלפי הבנים. בכל זאת, זה מוזר לראות את הבנים נשמעים להוראה: "כתבי את
 ...והדביקי אותה על החולצה

 מורה: 

נקבה. וזאת כדי להבליט את חוסר אני נוהגת לפנות לציבור, ובכלל זה אל תלמידים ואל תלמידות בלשון  
יוצר. אני רואה בשימוש החריג הזה בשפה  הנוחות שהשימוש בלשון זכר, אפילו בקבוצה שרובה נשים, 

עשייה חינוכית שתגרום לשיח מאתגר בכיתה, ותעורר מחשבה וראייה ביקורתית על מה שנתפס אצלנו 
 כ"טבעי" "מובן מאליו". 

  :הורה

 שהמורה   בהתרגשות  סיפרה  היא.  בנקבה.  מינה  לפי  אליה  פונים  סוף  סוף.  מאושרת  הביתה  היום  חזרה  בתי
  בשיעור   כבר   פחדו   חלק  כי)  שקטה   התנגדות  הביע  מהכיתה  חלק   אמנם.  נקבה  בלשון  לכיתה  מדברת   החדשה
 .רב ברצון זה את קיבלו הבנות רוב אבל , הבנים בעיקר(, המורה עם" להסתבך" הראשון
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 שלי  במשפחה תפקידים

 6 שיעור

 

 :מטרות

 במשפחה   מגדרי  שוויוןפיתוח מודעות ל  .1

 במשפחה "מסורתית"    תפקידים חלוקתביקורתית על   חשיבה  פיתוח  .2

 :ביצוע יעדי

 המשפחתי  במרחב תפקידיםה  חלוקתתבוננו על  י  ים/התלמידות .1

 זו   תפקידים  חלוקת  על  עמדה יביעו   ים/התלמידות .2

 . המשפחתי במרחב תפקידים של משלהן/ם חלוקה  יציעו  ים/התלמידות .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : למורה 

ולהתייחס    חשוב  להקדים  רצוי  כן  ועל  שונים של משפחות,  סוגים  קיימים  כי  לציין 

רחב  כמושג  "משפחה"  תרבות   למושג  למשפחה  תלוי  בהכרח  מתייחס  שאינו   ,

 ילדים ביולוגיים.  ל של "אבא" ו"אימא" הורים נשואים    ית ת מסור ה 

משפחות חד הוריות,  יש  .  מזו שונות זו    שלנו השיעור כי המשפחות    בתחילת הבהירו  

רב  המורכבות  - משפחות  משפחות  מאמצות,  משפחות  והורה    ביולוגי הורה  מ דוריות, 

ממין   הורים  עם  משפחות  נשואים,  ואינם  יחד  החיים  הורים  ביולוגי,  ,  זהה שאינו 

לזה   זה  דם הקשורים  בעלי קשר  תפיסת    בגלל משפחות המורכבות מאנשים שאינם 

   תפת. עולם משותפת או מערכת אמונות משו 

 נגלה סובלנות לכל מסגרת משפחתית בלי ביקורתיות או שיפוטיות. 

 : למורה 
  אחראים   גברים ה   לרוב   הבית   במטלות   המינים   בין   המסורתית   התפקידים   חלוקת ב 

  קטנים   תיקונים   ביצוע )   ן באופיי   ת ו יומיומי   ן אינ   ואשר   " ת ו גברי "   ת ו הנחשב ות  למשימ 
ואילו  קניות ,  בבית  יותר    אחריות   מוטלת   נשים ה   על (  במשק    שוטפות   מטלות   על רבה 
בני הזוג בבית, הלמ"ס, )   הבית  בין  וחלוקת תפקידים  ועבודה  ,  2019שילוב חיי משפחה 

 .  ( 5עמ'  
  בני   וילדיהם   עובדים   הזוג   בני   שני   שבהם   בית   במשקי   בישראל ,   2020  המגדר  מדדפי    על   

בבני    לעבודות   מקדישות   נשים ,  18  - מ   פחות  ולטיפול  שעות    43.3המשפחה  הבית 
 שעות.    27.4- בשבוע, ואילו גברים 

כן   לעומת    69%כמו  נשים  הן  חלקית  במשרה  משפיע    31%מהעובדים  וזה    על גברים, 
 במשק הבית.  חלוקת המטלות  

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%202019%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%202019%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
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 : שיעור ה   מהלך 

 

יקלידו בכלי הדיגיטלי    ה מי אחראי/ת במשפחה על רוב מטלות הבית? את התשוב   נשאל  .1

 .  ( הסבר לשימוש בענן מילים ענן מילים ) 

 . שהתקבל   המילים   ענן   את   במליאה   נציג  .2

 . )נספח א( לבירור   שאלות רשימת    תקבל את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה    נחלק  .3

 משלוש האפשרויות הבאות:    אחת להתייחס לרשימת השאלות על פי    אפשר 

ה  / תלמיד   למנות )אפשר    . בבית   אצלם   נעשה ה   את   יתארו   בקבוצה התלמידים/ות   . א 

 ( הקבוצתי   בשיתוף   שעולים   הדברים   עיקרי   את   לכתוב 

מחיי    סרטון או ב   תמונה , ב יפור שתף בס ל   השיעור   לפני ות  / מהתלמידים   נבקש  . ב 

את חלוקת האחריות על מטלות משק הבית    לראות אפשר  המשפחה שלהם שבהם  

 עושה איזו מטלה(.   מי ) 

  את   גם ו   הבית   מטלות   חלוקת   על ם  / שלהן   ההורים   את   לראיין ות  / מהתלמידים   בקש נ  . ג 

 .  וסבתא   סבא 

 

 תובנות:   נסח מספר ל   ננסה ,  בקבוצה סמך השיתוף    על  .4

 ? הבית   במשק   התפקידים   בחלוקת   שוויון   יש   האם 

 לפי מה מתחלקות עבודות הבית בכל משפחה? 

 נה? וה או שו האם חלוקת התפקידים בין האחים והאחיות שו 

                                           ה  / את   משום   לך   מתאימה   אינה   מסוימת   בית   שמטלת בבית    ך ל   נאמר האם        

 איך הרגשת? אם כן,    ? בת / בן .... 

 אם כן, מהו? האם יש שינוי בחלוקת התפקידים בין הדורות במשפחתך?      

 אם כן, מהי? ומה דעתך על כך?  ?  המשפחות   ברוב שהיא מגמה משותפת    איזו   מסתמנת   האם   

 

 ( פדלט   לוח   - דיגיטלי   כלי ) שיתופי    ללוח מרכזיות    תובנות   3-2כל קבוצה תעלה   .5

 : במליאה   דיון  .6

 הבאות:    סוגיות בחן באמצעותן את ה בלוח השיתופי, ונ   בתובנות המופיעות   נתבונן 

 תפקידים במרחב הציבורי   –מרחב הביתי  ב תפקידים

 תפקידים "נשיים"   –תפקידים "גבריים"  

 תפקידים רגשיים  –תפקידים פיזיים  

 )אפשר להוסיף סוגיות נוספות על אלה הנזכרות כאן( 

https://www.youtube.com/watch?v=nZv7W8IOR0g)
https://www.youtube.com/watch?v=ipHNpBr225U
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 מה דעתך על חלוקה זו?  

 כיצד היא נקבעת? 

 האם יש לשנות אותה? אם כן, כיצד?  

 בבית תתנהל חלוקת התפקידים?   ך שאצל   ה רוצ   יית איך ה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : למורה 

ציבורי, היא הבחנה חברתית  ה המגדרית בין המרחב הביתי לבין המרחב    ההבחנה 

ואילו   בבית  הטיפול  ועל  הבית  עבודות  על  אחראיות  הנשים  פיה  שעל  תרבותית, 

 על הפרנסה הקשורה למרחב הציבורי.    – הגברים  

ואי   למרות  נשים  של  השתתפותן  בשיעור  העבודה, העלייה  בשוק  הפער    מהות 

 המגדרי בביצוע עבודות הבית נותר.  

ופרקטיקות    פרקטיקות  לנשים  כמתאימות  משויכות  רגשית  עבודה  של 

 ליר(   ון )"להפוך עבודות שקופות לנראות", מכון  "מקצועיות" לגברים.  

מההבניה    חשוב  כתוצאה  משלמים  שהגברים  המחיר  את  גם  בכיתה  לדיון  לעלות 

החברתית הזו, שלפיה עיקר הפרנסה מוטלת עליהם מה שמשאיר להם פחות זמן  

או     , בבית  פיזי,  כוח  בעיקר  שמצריכות  מטלות  לבצע  מהם  מצופה  הבית  ובתוך 

 כישורים טכניים.  

 

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%202020%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
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 : סיכום  .7

שעדיין חלוקת התפקידים המסורתית נעשית על פי רוב לפי מאפייני מגדר. מצב זה בא  נראה 

 לידי ביטוי גם בספרות וגם במחקרים וזוכה לביקורת. 

 : למשל בשיר אמא של איריס אליה כהן 

א  ִאמָּ

ה ְיתָּ הָּ א  ְמַיֶבֶשת,    ִאמָּ חֹוֶפֶפת,  שֹוֶטֶפת,  רֹוֶחֶצת,  ְמַחֶתֶלת,  ה,  ַמֲחִליפָּ ְמַעְרֶסֶלת,  ה,  ַמְשִכימָּ

ה,  ה, ַמְמִליחָּ ה, ַמְרִתיחָּ ה, ְמַבֶשֶלת, ְמַקֶלֶפת, קֹוֶטֶפת, ְמֲאדָּ ְמַקְרֶצֶפת, ְמַגֶהֶצת, ְמַקֶפֶלת, אֹופָּ

ה, קֹוֶצֶצת, צֹולָּ  ה, ְמַמֶיֶנת, פֹולָּ ה )ַעד ִגיל ְשנַָּתִים( ַמְמִתיקָּ יִניקָּ ין מֵּ ין ְלבֵּ ן( בֵּ ה )ַכמּובָּ ה, ְושּוב ְמַנקָּ

ַרְגַלִים. כָּל  ל ַהיֹום ַעל הָּ ה ֶרַגע. לֹא יֹוֶשֶבת, כָּ ה, חֹוֶזֶרת, לֹא נָּחָּ צָּ ה, הֹוֶלֶכת, רָּ ה, ַאצָּ יֹוֶרֶדת, עֹולָּ

יּו שֹוֲאִלים אֹו ל זֹאת ְכֶשהָּ ן,  ַהיֹום עֹוֶמֶדת ּוְבכָּ א ַקְבלָּ ִייִתי עֹונָּה: ַאבָּ ְך עֹוִשים, הָּ ה ַההֹוִרים ֶשלָּ ִתי מָּ

א לֹא עֹוֶבֶדת   ְוִאמָּ

 

 

 "להפוך עבודות שקופות לנראות", מכון ון ליר וגם בתרשים מתוך המאמר  

 

 

  

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%202020%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
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: שילוב חיי משפחה בעבודה וחלוקת תפקידים בין בני  2019לקט נתונים מתוך הסקר החברתי  

 .5עמוד ,  2020הזוג בבית, הלמ"ס יולי  

 

את   נ/יהעתידי, וציי  ךשתהיה בבית החלוקת תפקידים אחרת כפי שהיית רוצ הצע/הציעי

 ת( הקריטריון שעל פיו היא תתבצע. )תחביב, יכולות, כישורים, פניּו

 דרכים לשינוי המצב החברתי בסוגיה זו.  ע/הציעי הצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/216/19_20_216b.pdf
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 שאלות לבירור  -  נספח א

 מי אחראי/ת על הכביסה בבית? 

 מי אחראי/ת על ניקיון הבית? 

 מי מטפל/ת בגינה? בעציצים?  

 מי יוצא/ת עם הכלב לטיול ? 

 עם גורמי חינוך?    טסאפמי מתכתב/ת בוו

 מי משתתף/ת בימי הורים בבית הספר? 

 על איסוף ממוסדות החינוך או מהחוגים?  ת/מי אחראי 

 מי מבצע/ת סידורים הקשורים לבנקים, לחברת הסלולר, ולתפעול הבית )למשל זימון טכנאי( 

 קונה את מצרכי המזון בבית? מי 

 מי נמצא/ת רוב שעות היום מחוץ לבית? 

 מי מכין/ה את הארוחות בבית? 

 מי מטפל/ת בבני משפחה חולים? מי לוקח/ת חופשה בעת מחלת ילד או ילדה? 

 מי זורק/ת את האשפה בבית? 

 מי מבצע/ת תיקונים קטנים בבית? 
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 עולם העבודה מנקודת ראות מגדרית 

 7-8 יםשיעור

   7שיעור  

 

 : השיעור   מטרות 

 מגדרית ה בראייה  בחבר   מקצועות ב ו   תפקידים ב התבוננות   .1

ו   ביקורתית   חשיבה   עידוד  .2 בחברה  המקובלים  התפקידים  כל  על  של  הבחירה  ביכולת  הכרה 

 הוא/היא רוצה להיות אחד להיות מי ש ו אחת  

 

 יעדי ביצוע: 

מקצועות "גבריים" ועל היכולת לצאת  התלמידות/ים יביעו עמדה על מקצועות "נשיים" על   .1

 ממסגרת זו 

  בחירת   לבין "  הגבריים " ו "  הנשיים "   התפקידים   תפיסת   בין   הקשר   את   יזהו   ים / התלמידות  .2

 ויסבירו אותו   הספר   בבית   הלימוד   מגמות 

  גבריים   מסטריאוטיפים   משוחררת   בחברה   מקצוע   בחירת   על   מסקנות   יסיקו   ים / התלמידות  .3

 . ונשיים 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :למורה

.  בחברה  הגבריםתפקידי  ו  הנשים  תפקידי  בחינת  תוך  העבודה  עולםנכיר את    זה  בשיעור
כבר  שראשיתם    בעולם העבודה הקשורים  את הסטריאוטיפים המגדריים  לבחון    ננסה

  להתחבר  ואת התלמידים  התלמידות  את  לעודד  במקצועות הלימוד בבית הספר. מטרתנו
  סובלנות  ולפתח  שלהם   יכולת הבחירה שלהם ול   פוטנציאל ל,  הםכישוריל,  לבם  לנטיות

 . זולתה של   לבחירות

אך תהליך זה לא קרה  אחרונות יותר נשים בחרו במקצועות הנחשבים גבריים,  הבשנים  
שיעור זה נציג בפני התלמידות/ים מודלים  אצל גברים, הם לא בחרו תפקידים נשיים. ב

שֹונּות   לאפשר  כדי  העבודה  בעולם  לחיקוי  את  מגוונים  לעודד  וכדי  ופתיחות 
חשוב   וללא הטיות מגדריות. , לפי נטיות הלבהתלמידות/ים לבחור מתוך חופש בחירה

 לא להביע עמדה ביקורתית כלפי הבחירות במשפחה.
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 מהלך השיעור: 

 

 מקצועות במשפחה שלי -שלב א 

 

 קבוצות 4-נחלק את הכיתה ל

של כל אחד ואחת מבני  )ולא מי עובד/ת בו(    המקצוע   את   פתקים   על   רשום ת   קבוצה   כל  .1

  פתק ו   גברים )פתק בצבע אחד ל .  , אח/ות, סבא/סבתא הורים :  הקבוצה   חברי   של המשפחה  

 בצבע אחר לנשים( 

 : כל אחת מהרשימות, לפי התבחינים הבאים   נבדוק  .2

 מקצועות? באיזו רשימה יש מגוון גדול יותר של  .  א 

 ? שבאותה רשימה   המקצועות   לכל   משותף   מכנה   יש   האם .  ב 

 ג. מהם ההבדלים בין המקצועות בשתי הרשימות? 

  שהתקבלו   התוצאות   האם   ונבדוק   את הממצאים שבידיה,   להציג   נבקש מאחת הקבוצות  .3

 . ות או שונות דומ   האחרות   בקבוצות 

 נשאל  .4

) כך   זה   מדוע  • ב ?  שנלמדו  במושגים  להשתמש  ,  סטריאוטיפים   : קודמים ה   שיעורים אפשר 

 ( ועוד   הבניות חברתיות ,  ייצוג 

בחברה  המקובלים  "  המסורתיים מקצועות " נו בוחרים ב י בימ כל הגברים והנשים    מנם הא    •

 ? ( גברים ול לנשים  

 

 .   שבהמשך   מהמשימות   אחת   משימה   קבוצה   לכל   ניתן   - באותן הקבוצות    - שלב ב  

 לארגן מבעוד מועד מחשב נייד כדי לצפות בקטע המצורף.    יש לקבוצה אחת   •

דקות   עשר  הכיתה    נכֵנס לאחר  את  בשאלה:    ונבקש שוב  הכיתה  את  לשתף  קבוצה                    מכל 

 מי הדמות שעליה הם קראו, ומה הם חושבים עליה?  

 

 1משימה  

 

 

 

 

 

 

 א. עיינו בכרזה המצורפת ודונו בשאלות הבאות: 
 ? כל בתי הספר בארץאותה במדוע משרד החינוך בחר להפיק כרזה כזו ולפרסם  .1
 ? אם כן, מדוע? האם הכרזה חריגה לדעתך .2
 ?? מדועהמדע לראות בתחום  מה אנחנו רגילים/ות .3

 
טלית או ידנית( המעודדת השתלבות של נשים במקצועות הנחשבים "גבריים".  יעצבו כרזה )דיג 

 הציגו את הכרזה שלכם במליאה והסבירו אותה. 
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 2משימה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "המטופל ראה אותי ואמר...", הילה ויסברג, גלובס.  כתבה:ה לפניכן/ם
 : הבאות ודונו בשאלות כתבה ה את  קראו

 מה מיוחד בו?  ? בעתון הסיבה שנושא זה הפך להיות לכתבה מה .1
 מדוע? ? אם כן, במה?  האם הסיפור חריג לדעתך .2
 לראות בתחום? התרגלנו מהם הדברים ש  .3
 על איזה מכשולים צריכים האחים בתפקידם להתגבר?  .4

 
עצבו כרזה )דיגיטלית או ידנית(  הקוראת לגברים נוספים לעסוק במקצועות  
הנחשבים "נשיים". הציגו במליאה את הכרזה שלכם, ובאמצעותה הציגו את  

 הסיפור שקראתם.  
 
 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001296633
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 3משימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4משימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : דיון בעקבות המשימות

 ? נוספות לסיפורים כאלה  דוגמות  יש האם •

 ? נדירות  כך כל  דוגמות אלה למה •

 ? כתבות אלההגברים והנשים ב לכל משותף מה •

שים על נשים/גברים לבחור במקצועות שאינם תואמים לסטריאוטיפ  הדברים שמק   ם מה  •

   המגדרי שלהן?  

 

 

   :של שני גברים סיפור ם/לפניכן

בסרטון   .א בלבדצפו  לנשים  בשאלות  3:45עד    1:50)מדקה    לא  ודונו   )
 הבאות:  

 ? העלו כתבה בנושא זה  שבגללו הדבר  מהו .1
 מדוע?  ? במה,  כן אם? לדעתך חריג   הסיפור האם .2
 ? בתחום לראותהתרגלנו ש  הדברים מהם .3

  במקצועות   לעסוק  נוספים  לגברים  הקוראת(  ידנית  או  דיגיטלית)  כרזה  עצבו
  את   הציגו  ובאמצעותה,  שלכם  הכרזה  את   במליאה  הציגו".  נשיים"  הנחשבים

 .  שקראתם הסיפור
 
 

 

 

 מרקר. -, מתוך דההי אישה נהגת אוטובוס ערביכתבה על  לפניכם/ן  
 

 : צפו בכתבה ודונו בשאלות הבאות 
 ? צילמו את הכתבה שבגללו הדבר  מהו .1
 מדוע?   ?במה,  כן אם? לדעתך חריג   הסיפור האם .2
 ? בתחום לראותהתרגלנו ש  הדברים מהם .3
 

במקצועות   לעסוק  נוספים  לגברים  הקוראת  ידנית(   או  )דיגיטלית  כרזה  עצבו 
ובאמצעותה הציגו את   "גבריים". הציגו במליאה את הכרזה שלכם,  הנחשבים 

 הסיפור שקראתם.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-d9c689adca17a21004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QFpIO7_IuDg
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   8שיעור  

 

 מקצוע לחיים   - שלב א  

 (  ... /   כסף /    השכלה /    משפחה /    ציפיות ? ) בחיים במה נעסוק    קובע הגורם ה   מה 

 מקצועות הלימוד בבית הספר?  לבין    האם יש קשר בין חלוקת המקצועות    •

 

 :  בקבוצה עבודה  

  1ממספר    הסטודנטיות   של   הלימוד   מקצועות   את   ולדרג   תרשים ב   להסתכל   נבקש מהתלמידים/ות 

   ( 2017)הכי מעט סטודנטיות בשנת    6( ועד למספר  2017)הכי הרבה סטודנטיות בשנת  

אפשר האם   • התרשים  סמך  שלפניכם    6  –   1לדרג    על  במקצועות  הסטודנטים  שיעור  את  גם 

 ( 100%- )אחוז הגברים משלימים כל עמודה ל 
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 לפניכם/ן איור ואחריו שאלות:   –   ב   שלב 

 
 חלוקה מגדרית של המקצועות בתיכון. באיור המציג  תבונן  נבקש מהתלמידים/ות לה 

 איזו מסקנה אפשר להסיק מהאיור? נשאל:  

   בשלב א? שמוצגים בתרשים  מה הקשר בין מה שמוצג באיור זה לבין הנתונים              

 

 

 להציג את התשובות של הקבוצות במליאה ונשאל:   נבקש מהתלמידים/ות 

 ?  המצב זה  מדוע לדעתכם/ן   •

 מה אתן/ם מרגישות/ים ביחס לזה?  •

 האם חשוב שבמקצועות השונים יהיה מגוון של בנות ובנים. מדוע?  •

 מישהו או מישהי שרצו לבחור מגמה אבל חששו מתגובות החברה?   האם אתם מכירים/ות  •

 נמקו הצעתכן/ם.  לשנות את המצב? מה תציעו למדינה לעשות כדי   •
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 סרטון   – שלב ג  

 ? מוד תרצו ללמוד לי   מקצועות   לו אי 

 את זה הלאה   העבר בסרטון    נצפה 

 בסרטון?    מה אהבת  •

 מהו המסר העיקרי של הסרטון?  •

 

 חלומות לעתיד   - שלב ד  

 להיות כשתהיו גדולים/ות? אתם/ן חולמים/ות  חישבו מה    בסרטון,   הצפייה לאחר  

 להגשימו? לעשות כדי  יש  מה   •

 

 מנהרת הזמן   – שלב ה  

תוכנית בוקר פופולרית מזמינה אתכם/ן בעקבות עבודתכם/ן  .  שנה   20במנהרת הזמן התקדמנו  

 לקבל פרס, על מה תקבלו את הפרס? 

 כיתה. אותה ב הכינו לעצמכם/ן מדליה והציגו  

 

 

: שלי   המדליה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : _______שם

 : ______גיל

 הפרס מוענק לי על...

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7l6crlMOrw&feature=em-share_video_user
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 yes we can -מאבקי נשים 

 9שיעור 

 מטרות:

 הכרת ההיסטוריה של המאבקים לקידום שוויון זכויות לנשים .1

הנעת התלמידות/ים להשקפת עולם ביקורתית, לנקיטת עמדה בנושא שוויון בין המינים ולהובלת   .2

 שינויים בחברתם 

 

 יעדי ביצוע:

 לזכויות נשים ויחקרו את הדמויות הבולטות ואת רוח התקופה   יםהתלמידות/ים ייחשפו למאבק .1

 בחברה.  מןהתלמידים/ות יביעו פרשנויות רלוונטיות של המאבק לימינו ויציעו שינויים ליישו  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  למורה:

"לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה קטנה של אזרחים מודאגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם, 
פ שאי  היחיד  הדבר  תרבויות  זה  בחקר  שהתמחתה  אנתרופולוגית  מיד,  מרגרט  לשינוי"  הביא  עם 

 ויחסים בין המינים. 

"הילחמו על דברים שאכפת לכם מהם, אבל עשו זאת בצורה שתוביל אחרים להצטרף אליכם" רות 
 ביידר גינסבורג, השופטת היהודייה הראשונה בבית המשפט העליון של ארה"ב. 

חברה  כדי ללמוד מהם ולהפוך את ה  ויון בין המיניםושטרתם להביא ל נתוודע למאבקים שמבסדנה זו   
 שוויונית יותר. לו יותר צודקתשלנו ל

  הבסדנ.  ים לעוולות בחברה שלנו/הרגישות של התלמידותאת  ת עוררנו את המודעות ווקודמאות  בסדנ
 . ננסה לעודד אותן/ם לפעולהזו 

לנשים   הבחירה  זכות  על  במאבק  עוסק  זה  העוסקים שיעור  מערכים  יש  א  בנספח  ובעולם.  בארץ 
 במאבקים נוספים לזכויות נשים והצעות לדמויות הקשורות במאבקים אלו. 

אפשר להרחיב שיעור זה ולהציג בפני התלמידים/ות מאבקים נוספים בהתאמה לכיתה, לאוכלוסיית   

ים בצורה מעמיקה למוד על מאבקי הנשלכדי  מסדנה אחת  בית הספר ולתרבותו. מומלץ לבחור יותר  

 יותר. 

 

 

 

 



 
 

 
46 

 

            

 הסופרג'יסטיות  - מאבק על זכות הבחירה לנשים

 

 הקדמה למורה: 

- כיום קשה  לדמיין מצב שבו לנשים אין זכות לבחור ולהיבחר, אולם לא תמיד זה היה כך.  בסוף המאה ה

 בחירה   זכותהתחדדה ההבנה בצורך בשינוי חברתי. הבנה זו היוותה את התשתית לתנועה ההמונית למען    19

כמו.לנשים אלו,  בארגונים  שהשתתפו  נשים  היו   סטון  לוסיו  אנתוני.  ב  סוזן   ,סטנטון  קיידי  אליזבט  . 

זו.  ממקימות נשים,    מהשנה  תנועה  על  חוקים המגנים  פעלה לקדם  היא  על   כגוןהראשונה  זכות האישה 

ילידות  נשים  . חברות התנועה היו  רכושה גבוה, לפיכך סדר -ובנות המעמד הבינוני  ארצות הבריתלבנות, 

 . העדיפויות שלהן תאם את אורח חייהן

צירפה גם נשים שאינן לבנות או בנות   קאט  פמן'צ  קאריאט הפכה תנועה זו להמונית, ובעידודה של  -אט

  . גבוה -המעמד הבינוני

מלחמת העולם להצלחת המאבק על זכות הבחירה תרמה בעיקר השתתפותן של נשים במאמץ המלחמתי ב

ון שבו נוסחה הדרישה לשוויון זכויות וזכות בחירה, אושר שנה לאחר הכנס הפמיניסטי הראש  72.  הראשונה

 ם את הזכות לבחור. המקנה לנשי הברית ארצות לחוקת 19-ה התיקון  1920באוגוסט 18-ב

 

בי לנשים  הבחירה  זכות  כמעט  יסוגיית  ישראל  בארץ  העברי  בששוב  העוסקת  בספרות  נדונה  תולדות לא 

שוב העברי ומאוחר יותר במדינת ישראל הנשים לא היו צריכות להילחם יהיישוב. הדעה הרווחת היא שבי

אולם כאשר בוחנים את אירועי התקופה מתברר שהמחלוקת והמאבק על מתן זכות   .כדי לקבל זכות בחירה

. 1926עד    1918-בחירה לנשים העסיקה את החיים הפוליטיים של אנשי היישוב העברי במשך שמונה שנים מ

טבעית   נראית  לבחור  הזכות  )כיום  מושלם.  לא  עדיין  שהשינוי  חרדיות   למשללמרות  נשים  של  מאבקן 

 (.לא נבחרות לא בוחרות -בחר לייצוג נשים במפלגות חרדיות ילה

 

 אנגליה בו רצות הבריתה לנשים באכום על המאבק לזכות הבחיריס •

 שוב העברי ירקע על המאבק לזכות הבחירה בי •

   זכות הבחירה לנשים •
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 מהלך השיעור

 

 מהי בחירה? -הכרת המושג בחירה  :פתיחה –שלב א 

 נשאל  כיצד הייתם מגדירים בחירה?

ַחר: העדיף מבין כמה אפשרויות )מילוג(   הגדרה מילונית: שם פעולה של בָּ

 יום? -מה אנחנו בוחרים/ות בחיי היום •

 כיצד אנחנו מרגישים/ות כאשר אנחנו בוחרים/ות לפי רצוננו? •

 כיצד אנחנו מרגישים/ות כאשר לא נותנים לנו לבחור לפי רצוננו? •

למי נועדה זכות ההצבעה בתחילה? למי    .דמוקרטיהבו יש זכות בחירה לאזרחים/ות נקרא  ששלטון   •

 לא? 

 

 ממתי?  –זכות בחירה לנשים  -שלב ב 

מדקה בסרטון  מתוך תוכנית החינוכית "אחת שיודעת". צפו     סרטון העוסק בזכות הבחירה לנשיםם  ן/לפניכ

 וענו על השאלות הבאות: ,   9:18ועד  6:20

 במה עוסק הסרטון?   •

 מי היא אמילין פינקהרסט? •

 מה פירוש המושג "סופרג'יסטיות"? •

 מה היו הנימוקים נגד הצבעת נשים? •

 

 סרטונים –שלב ג 

על    קישוריםלפניכן/ם   וענו  בקטע  צפו  לנשים.  הבחירה  זכות  על  במאבק  שעוסקים  לסרטים  לקדימונים 

 :השאלות

 מבוסס על המאבק באנגליה  2015אנגליה  –הסרט "סופרג'יסטיות" . 1

 באיזו שנה התרחש המאבק על זכות הבחירה באנגליה? •

 תה תגובת הציבור לדרישה החדשה לזכות הצבעה לנשים?ימה הי •

 השלימו את המשפט:   •

 החוקים.   ______ הנשים לא רצו להפר את החוקים אלא להיות שותפות ל

 מאבקן?בהצלחת מדוע האמינו הנשים  •

 

 רצות הבריתמבוסס על המאבק בא 2004ארה"ב  – "מלאכיות מברזל"הסרט . 2

 ?צות הבריתבאיזו שנה התרחש המאבק על זכות הבחירה באר •

 ?את מקום ההפגנהכיצד נראות ההפגנות? האם אתם/ן מזהים  •

 על הזכות לבחור? דווקא  אבק ישוב לנשים להמדוע, לדעתכן/ם, היה ח •

https://www.youtube.com/watch?v=WbxWjV0u_eA
https://www.youtube.com/watch?v=M4ybVK2pFJQ#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=M4ybVK2pFJQ#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=UGyB3tV9kU0&feature=youtu.be
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ת  מבוסס על סיפורה האמתי של שופטת בי  2018ארה"ב    השופטת רות ביידר גינזבורגהסרט על   .3

 הראשונה בארה"ב.  העליון המשפט

 ?זהלתפקיד לה להגיע הם הגורמים שאפשרו ה , מביידר גינזבורגלפי דבריה של רות  •

 המאבק על זכויות נשים ועל קידומן?  ךמהי תרומתה להמש •

בחברה. הציגו את   דונו בקבוצות ובחרו נושא למאבק על קידום זכויות של קבוצות  -הייד פארק   •

 בדרך יצירתית. ן/כםיטיעונ

 

 מאבק הנשים לזכות בחירה ביישוב העברי  :סיכום –שלב ד 

של  השבעים  בשנות  שהחל  וקשה  ממושך  מאבק  לאחר  הושגה  בעולם  לנשים  הבחירה  זכות  שראינו,  כפי 

שוב העברי שלפני קום המדינה הייתה האישה נתונה במאבק על זכות יסודית זו על אף י.  גם בי19  -המאה ה

וויון האישה היהודית וזכותה לבחור ולהיבחר לקונגרס הצהירה ההסתדרות הציונית על ש  1897-כבר בש

  הציוני. 

 

 ל". שראיבארץ "התאחדות הנשים העבריות לשיווי זכויות  לפניכם/ן תמונה של הנשים שהיו חברות ב

נשים שהיו חברות בתנועה זו. על התעודה לכלול: פרטים אישיים, עיסוק עיקרי, שתי הכינו תעודת זהות ל

 ציבורית והתרשמות אישית שלכם/ן מפעילותה.פעילות 

גלר, עדה   צפורה קלויזנר, עדה ד"ר חנה ברכיהו, רוזה וולט־שטראוס, שרה עזריהו, ד"ר פינסוד־סוקניק, מימין לשמאל: חסיה

 סקיבין פוחצ'בסקי, מאשה רחל גולומב, נחמה פניה מטמן־כהן, טברסקי,

https://www.youtube.com/watch?v=MHjXSTJ44hk&feature=youtu.be
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 נוספים מערכי שיעור על מאבקים  –נספח א 

 

 ME TOOמאבק   .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . כרוניקה של תנועהלרגל ציון שנתיים לתנועה הקים עתון "הארץ" עמוד ובו ציוני דרך והישגים:  •

את המודעות  עלותלה בין המינים ו לשינוי ביחסים כדי להביא במרץ רב פועלתגם בישראל התנועה  •

 לנושא.

 .בכיתה ובו הצעות לפעילות ,קמפיין זההעוסק ב  "על סדר היום"ליון יג פרסםמשרד החינוך  •

 

 רות נשים בצה"ל יש .2

 

 

 

 

לבג" עתרו  אף  ולאחרונה  כשריונריות,  השתלבותן  על  חיילות  נאבקות  האחרונות  להן   ץבשנים  שיאפשר 

 להשתלב בסיירות נבחרות.

 אלו? אם כן, האם אתם מכירים/ות חיילות בתפקידים קרביים?  •

   ?זה היה כך תמידהאם  •

 

 

 למורה:

ME TOO  –    השטאג    התחיל קמפיין רשת  2017באוקטוברME TOO  בכל רחבי העולם. במהרה  # שנפוץ

פגיעות מיניות.  מלדרישת נשים לנוע במרחב בטוח ונקי מהטרדות ו  קמפיין זה הפך לתנועה חברתית

התחומיםהתנועה   מכל  נשים  ובהן  סחפה  תקשורת, ,  אושיות  פוליטיקאיות,  דעת,  מובילות  נשים 

התוודו בפומבי ברשתות ובאמצעי התקשורת על פגיעות והטרדות מיניות    הןשחקניות, זמרות ועוד.  

מושתקות. בעקבות בד בבד  לות שבה נשים הופכות להיות קורבן ובמהלך חייהן, תוך הדגשת הקשחוו  

 פוגעים רבים הובאו למשפט., ובטוחלעלתה המודעות להפיכת המרחב  אתז

 

 

 

 

 למורה:

אליס   ץעורפיים. בג"בעיקר  היו מוגבלים ו, תפקידי חיילות בצבא  2000מאז הקמת צה"ל ועד לקראת שנת  
הביאה  מילר בעניין שילוב נשים בקורס טיס היה נקודת מפנה ביחס הצבא לשירות נשים. הצלחת מאבק זה  

 פתוחים בפניהן. שאינם תפקידים יש תפקידים לנשים בצה"ל, אולם עדיין רחב יותר של מגוון ל

 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/EXT.premium-EXT-INTERACTIVE-1.7964597
https://www.mako.co.il/women-agenda/Article-62afeddffd16661006.htm
https://meyda.education.gov.il/files/noar/metoo.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/Me_Too
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 2020ינואר מ  הטנקיסטיות שנלחמות בצה"ל –צפו בכתבה 

 2020יוני מ  אחרי לסיירותובכתבה   

 מה דעתכן/ם על רצון הנערות? •

 ות?ביותר בעד או נגד רצון הנערהמשכנע הנימוק , לדעתכן/ם, מהו •

 אבק על זכותן? יהחלטת נערות אלה להלשל המאבקים הקודמים  הי תרומתםמ •

 ם/ן יסתיים מאבק זה? מדוע?ככיצד לדעת •

 

 המאבק להחייאת שירת הנשים היהודיות ממדינות ערב .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  למורה:
 

, וזמרות יהודיות הייתה מותרת  יהדות ארצות המזרח בשונה מיהדות אשכנז שירת נשיםבֹרב  
את הדרך לפני    סללובפני מלכים וסולטנים. הן היו הנשים הראשונות ששרו בערבית ורבות שרו 

 זמרות מוסלמיות.
אשכנזית, -במפגש שבין תרבות יהדות המזרח לתרבות הישראלית  ,50  - שנות הבבעלייה הגדולה  

המזרחית   האישה  של  וקולה  בארץ,  המקובלות  לנורמות  המזרח  יהדות  של  הנורמות  הותאמו 
 הושתק.

 פועלת   ,  (מזרחיות)  מארצות ערב    יהודיות  נשים  נושא  של  עצמאית  וחוקרת  אוחיון, בלוגרית  רהשי
קריאה נוספת   ופמיניסטיים.  אתניים חברתיים  בנושאים  הישראלי  השיח  את  בתחום ומאתגרת

   .כי קולך ערב אפשר למצוא באתר שהקימה ומבט בתכנים שהיא מעלהאוחיון על שירה 
דרך סיפורן של זוהרה אלפסייה, מאיה קזביאנקה והמאבק    שירה  של  נכיר את מאבקה    זו  בסדנה

 . הסתיים שטרם האנדלוסיות, מאבק התזמורות של  בקונצרטים נשים שירת על
  באמצעות המאבק על לספר מכן ולאחר אלפסייה   הזמרת זוהרה את שקודם הכיתה תכיר מומלץ 

  שירה   של  הבלוג  ומתוך  הקישורים  מתוך  נוספים  טקסטים  לבחור  אפשר.  המוצעים  הטקסטים
 . אוחיון

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxOkP0Jq9Ew
https://youtu.be/5SrWViiKFiI
https://sites.google.com/site/jewishsingers/home
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 חלק א

 דקות  10 -פתיחה 

מוזיקאית מצטיינת,     זוהרה אלפסייה,את הסדנה נפתח בהיכרות עם דמותה של זמרת בחצר המלך במרוקו,  

 . כתבה והלחינה חלק משיריהש

 

ה ַאְלַפִסיָּה / ארז ביטון רָּ    ִׁשיר זֹוהָּ

 ארז ביטון מקריא את השיר בקולו

 

רֹוקו. / ת ְבמָּ ל ֻמַחַמד ַהֲחִמיִׁשי ְבַרבָּ צֶּ ר אֵּ צֵּ חָּ ת הֶּ רֶּ ה ַאְלַפִסיָּה / ַזמֶּ רָּ ֲחמּו   זֹוהָּ ה, / לָּ רָּ ר ׁשָּ ַכֲאׁשֶּ יהָּ ׁשֶּ לֶּ אֹוְמִרים עָּ

י ְצְבעֹותֶּ ת ְקצֹות אֶּ ק אֶּ ּה / ְלַנשֵּ תָּ י ִשְמלָּ ל ׁשּולֵּ מֹון / ְלַהִגיַע אֶּ הָּ ך בֶּ רֶּ ס דֶּ ִלים ְבַסִכיִנים / ְלַפלֵּ ל ַחּיָּ ף ִריאָּ סֶּ ִשים כֶּ הָּ / לָּ

ה ַאְלַפִסיָּה, / ַהּיֹום, ִנּתָּ  רָּ ה / זֹוהָּ יַח ְלאֹות ּתֹודָּ ּה / ְבַאְׁשְקלֹון, ְבַעִּתיקֹות ג', / ְלַיד ִלְׁשַכת ַהַסַעד, / רֵּ ן ִלְמצֹא אֹותָּ

ך ַמְרִהיִבים, ְמֻרבָּ  לֶּ י מֶּ ֹלׁש ַרְגַלִים, / ְׁשִטיחֵּ ן ׁשָּ ד בֶּ ן ִמְתנֹודֵּ ל ֻקְפְסאֹות ַסְרִדיִנים ַעל ֻׁשְלחָּ ִרים ׁשֶּ ִבים ַעל ִמַטת ְׁשיָּ

ת: / ֻמַחַמד ַהֲחִמיִׁשי ִאיׁשֹון סֹוְכנּות, / ַבֲחלּוק בֹ  רֶּ ִהיא אֹומֶּ י ִאּפּור זֹוִלים / ּוְכׁשֶּ ה / ְבִצְבעֵּ עֹות ַבַמְראָּ הּו / ׁשָּ ר בָּ קֶּ

עֹות ַאֲהבָּ  יַנִים ְשבֵּ ְועֵּ לּול  ב צָּ רּוד, / לֵּ ַאְלַפִסיָּה קֹול צָּ ה  רָּ ִראׁשֹון. / ְלזֹוהָּ ַגע הָּ רֶּ ִבין בָּ יְנָך מֵּ ינּו / אֵּ ינֵּ רָּ עֵּ ה ה. / זֹוהָּ

 ַאְלַפִסיָּה.

 (1976)מנחה מרוקאית, עקד, 

 

 ויקיפדיה.  -זוהרה אלפסייה מי היא 

 שאלות:

 .התיאורמצאו שורות בשיר שמדגישות את  .ה במרוקויתארו את מצבה של זוהרה אלפסי •

 .התיאורמצאו שורות בשיר שמדגישות את ה בישראל, יתארו את מצבה של זוהרה אלפסי •

 מה אפשר ללמוד משיר זה על הפער בין מעמדן של נשים במרוקו לעומת מעמדן בישראל? •

 ה בישראל? נמקו. ילמצבה של זוהרה אלפסיהמרכזי מהו, לדעתכן/ם, הגורם  •

 

 מאיה קזביאנקה. סיפור חייה של הזמרת   -אלה נוספת לפערים  הדוגמ

 . תי הנשיםשסיפור חייהן של צפו בסרטון ודונו בנקודות הדמיון והשוני בין 

 

 סיכום:

- ןדמויותיהן של זוהרה ומאיה הן דוגמה לנשים  יהודיות שעלו לארץ מארצות האסלאם, היו כוכבות זמר בי 

בשל   נדם  וקולן  מצליחים  לאומיות  והסרטון  השיר  הישראלי.  ההיתוך"  ב"כור  שהותכה  האתנית  זהותן 

 לבין חייהן בארץ. בגולה שבין חייהן הזוהרים פער להעביר את ה

 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium-MAGAZINE-1.3123054
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
https://www.youtube.com/watch?v=7i8muuVGCgo
http://www.quicklearn.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=AEJBLPMIEUc&t=6s
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=sne0_s11HYA&feature=youtu.be
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 דקות )טקסטים ודיון( 30-25אבק לשירת נשים בישראל  מ -חלק ב 

להחזיר נשים לקונצרטים אנדלוסים  כדיזוהרה ומאיה הן רק דוגמה לנשים מזרחיות שקולן נדם בישראל. 

מקצועיים מנהלת שירה אוחיון מאבק תודעתי.  כיום מתקיימים קונצרטים אנדלוסים מעטים של נשים 

 והם מהווים הצלחה גדולה, שאינה  מובנת מאליה.   

 

 

 

 

 

 

 שאלות כלליות על הקטעים:

 . הדגימו, זו אכן המציאות הקיימת במדינת ישראל כיום? כן/םהאם, לדעת •

 , יש להיאבק על כך? האם זה מאבק חשוב? מדוע?  כן/םעד כמה, לדעת •

 

 

 

 

 

 דבריה של שירה?למצד מי האפליה,  •

 הם ממדי המאבק? ה הן הסיבות לאפליה זו? בעקבות זאת, מה מ •

 המציאות?  את באילו דרכים נראה לכם/ן כעת שיש לפעול כדי לשנות  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהו הקושי הנוסף במאבק שמתארת שירה בקטע זה?   •

 ? מהי הדרך, לדעתכם/ן, לפעולה במישור זה? התגברל אפשרכיצד  •

 

 

 

 : ראשוןקטע 

 שהן   התרבות  כי  ,רחבים  קהלים  יש  בישראל  ערביות  והיהודיות  המזרחיות  הנשים  שירה, לשירתת  לטענ
 . ממסדית תמיכה לה אין אבל(. וערבים מזרחים יהודים) הרוב תרבות היא מביאות

 

 :  שניקטע 

 עיראק  של  הגדולים  המוסיקאים,  כווייתי  אל  וסאלח  דאוד  האחים  למשל.  דומה  תהליך  פה  עברו  גברים  גם" 
 והאינטלקטואלים   הסופרים  או(,  ס "צ,  בארץ  יצירתם  את  באחרונה  מחדש,  טסה  דודו,  מנכדיהם  שאחד )

, המוסיקאיות  של   במקרה.  והלעגה   והנמכה  אינטלקטואליזציה-דה   של  תהליך  ועברו  לפה   שהגיעו  העיראקים
 הבוז   היה,  פולקלור  היותר  לכל  או,  נחותה  תרבות-כתת  הציונות  ידי  על  שנתפשה,  המזרחית  לתרבות  לבוז  בנוסף

  ולא   דעת  קלות,  וולגריות,  זולות  כנשים  כלומר,  'פרחות'כ  ידה  על  שתויגו,  המזרחיות  לנשים  הישראלית  החברה  של
 ."משכילות

  

 למורה:

  , המבטאים תחנות ועקרונות במאבקה.אוחיון  שירה  על פועלה של  כתבה של צפי סער להלן קטעים מתוך  

לאחר כל קטע מובאות נקודות ושאלות לדיון. רצף זה של קטעים מבהיר את הקשיים  שבהם נתקלת שירה  

 ה לתקן את המציאות.בדרכ

 

 

 

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium-1.2020960
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למרות הקשיים הממסדיים, הדתיים והתודעתיים שהיא נתקלת בהם.   שירה מגיעה גם להצלחות •

 ?  ן התאפשרואיך ה

 לשינוי משמעותי יותר? לעשות כדי להביא עוד יש מה  •

 

 דיון וסיכום 

 המאבק שלהן? נמקו.את האם חשוב להכיר את הנשים האלה ו •

 לחזק את הנשים במאבקן למרות הקשיים? אפשר  כן/םכיצד לדעת •

 ? אם כן, כיצד?  מתחום אחרשל שירה אוחיון יכול להוות תמריץ למאבק על חוסר צדק    מאבקהאם ה •

 רכה של שירה על  דרכים של מאבק חברתי? ללמוד מדַ  אפשרמה    •

האם יש גבול למאבק? אם כן, מהו? על מה  היית מוותר/ת? מה המחיר שהיית מסכימ/ה לשלם על   •

 מאבק כזה? 

 

לשמוע ו  בתי ספר בדרום הארץ ובמרכזה יכולים ליצור קשר עם שירה ולנסות לקיים את הסדנה אתה הערה:  

 את הסיפור מפיה.  

 

 . מאבקה של מלאלה יוספזאי על הזכות להשכלה לבנות4

 א129 – על סדר היוםפעילויות בגיליון      

 

 נשים ומאבקים: –הרחבה 

ת. קבוצת התנגדות לנאציזם בגרמניה. היא נידונה למוו  1942סופי שול ואחיה הנס הקימו ב  -  * סופי שול

עלונים   הפיצוביקורת על המשטר הנאצי. ה"וורד הלבן" בעיקר  בהפעילות שלהם התרכזה בהפצת רעיונות ו

נייה. סופי עולם השהליצור התנגדות למשטר ולפעולותיו במהלך מלחמת  כך ניסו  כפלו באופן ידני ושהם ִש 

 גילתה אומץ רב בחקירות הגסטפו ולבסוף הוצאה להורג.

 יקיפדיה.  ובו הלבן  הוורדועל ה  סופי שולעל 

  

 :  שלישיקטע 

. שלה המנויים בסדרות נשים  הופיעו לא, למשל, הישראלית האנדלוסית התזמורת של הראשונות שנותיה 14-ב"
  לפני, אשקלון תיכונית -הים האנדלוסית התזמורת של והקמתה העובדים מאבק, בתזמורת שאירע המשבר לאחר

, ביטון  אתי,  גלרון  נורית,  גיאת  גלית,  עטר  זיוה,  דקלה,  לוי  יסמין  הזמרות,  השאר  בין,  אתה  הופיעו,  שנים  כשלוש
 ".דמיר ומהטפ דבאס נוואל, פלדרוביץ יוליה

 ( עולה גדולה  נשים שירת, אוחיון  שירה) 

 

https://edu.gov.il/noar/minhal/al-seder-hayum/Pages/seder-hayum16.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F


 
 

 
54 

 

            

 2003  בשנת  הוריות-חד  משפחותממאבק האימהות  , גרושה שהנהיגה את  אם לשלושה ילדים - * ויקי כנפו

 ,נתניהו  בנימין שיזם שר האוצר דאז,    קצבאותנגד מה שנקרא בפיהן "הגזרות הכלכליות", כלומר קיצוץ ה

 הכנסה   הבטחתכחלק ממהלך כולל להפחתת ההוצאה הממשלתית בתחומי סעד ורווחה, בפרט בכל הנוגע ל

 ויקיפדיה( ) הוריות.  -של מגזרים חלשים, דוגמת האימהות החד

בהליכה כמחאה על קיצוץ   ירושליםשב  האוצר   משרדל  רמון   מצפהכנפו מביתה שב ויקי  יצאה    2003  ביולי  2-ב

שבוע נמשך    (קילומטרים  205)מסע  ה.  ישראל  דגלעשתה כשהיא אוחזת ב  . את הדרך לירושליםהקצבאות

חד ממשפחות  אימהות  אליה  נוספות-והצטרפו  ארצי  העניקה  בכך    .הוריות  של לפרסום  מחאה  מאהל 

 .באזור משרדי הממשלה בירושליםשהוקם אימהות חד הוריות 

 ויקיפדיה למאבקים חברתיים נוספים:  על המאבק שלה ועל השראתה

 מאמרהמאמר כולל מאבק ביקורתי  -ובעין השביעית 

 

 אפשרשלבי התהוותו של המאבק הזה של נשים למען נשים    בניגוד למאבקים היסטוריים   -  * מחאת העגלות 

 לראות ברשתות החברתיות באינטרנט. המאבק החל בתל אביב אבל התפרס על פני מקומות רבים.  

 מרקר תוך כדי  המחאה לפני "צעדת המיליון".-בדה כתבה

 

 מאבק של נשות תקשורת בהטרדות מיניות - * תא עתונאיות

 עית השבי העין -  העתונאיות תא מאמרים

 

אמריקנים באוטובוסים -אמריקנית שנלחמה נגד הדרת נשים ואפרו-אפרו  -  רקס וטניה רוזנבליטא* רוזה פ

. זה הוביל בשל כך נעצרהו  , היא סירבהרקס נתבקשה לפנות את כיסאה לאדם לבןא. רוזה פצות הבריתבאר

ובעקבות מאבק זה הופסקה מדיניות ההפרדה הגזעית באוטובוסים.   לחרם על האוטובוסים במונטוגומרי

 סרטון , פרקס רוזה -ויקיפדיהועל כך ב

 

אולצה לשבת בחלק האחורי של   . היא קו "כשר"בנסעה באוטובוס מאשדוד לתל אביב    -  * טניה רוזנבליט 

התנגדותההאוטובוס ואף  ל  הובילה  .  באוטובוסים  נשים  הדרת  נגד  גדול  לגל  קווי עתירה  בנושא  בג"ץ 

ישנה חלוקה בין מקומות הישיבה של הגברים )קדימה( ובין מקומות הישיבה של הנשים   המהדרין שבהם

ולא נרשמות כל התנגדויות לסדר הקיים, אולם   רך כלל)מאחור(. בד חרדים עושים שימוש בקווים אלה 

 המעשה של טניה רוזנבליט הפר את השקט בתוך החברה החרדית וגם בה גרם לשיח חדשני בנושא זה.  

 בנושא: כתבות 

 ""הארץ

 "מאקו"

 מאמר שיכול לשפוך אור ולתת נקודות מעניינות לדיון בנושא ובקשר בין שני המאבקים והדמויות  - בסלונה

אילו מאבקים צודקים? מה נכון וכיצד נכון לשנות מצב קיים בחברה סגורה? מה המחיר שהחברה צריכה  -

 - לשלם בעבור אותם שינויים המוצעים לה או שהיא נדחקת אליהם ללא רצון? ומה הדרך להניע שינויים  

 מתוך החברה או מחוצה לה?

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/2003
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%A0%D7%A4%D7%95
http://www.the7eye.org.il/29044
http://www.themarker.com/consumer/1.674458
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://www.the7eye.org.il/topic/%D7%AA%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%A1
https://www.youtube.com/watch?v=qGN7COTyMP4
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1593978
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-91cd67813f15431017.htm
http://saloona.co.il/?p=64786?ref=saloona_tags
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 פמיניזם 

  01שיעור 

 מטרות:

 זם" כתנועת מאבק לשוויון מגדרי י"פמינ גהמושעל הבניית ידע  .1

 גיבוש עמדה על התנועה הפמיניסטית ומטרותיה  .2

 

 יעדי ביצוע:

 אינטואיטיבי ידע קודם או באופןמזם ייסבירו ויגדירו את המושג פמינ ות/התלמידים .1

 מטרותיו.על סטי וייביעו עמדה על המאבק הפמינ ות/התלמידים .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למורה:  

אישי. בשיעור  -" קונוטציות רבות המתבססות לא אחת על ידע אינטואיטיבי פמיניזםלמושג "
אירועים   על  המבוססת  "פמיניזם"  של  המילונית  ההגדרה  ועל  נשים  זכויות  על  נלמד  זה 

 הסטוריים )חלקם נלמדו בשיעור הקודם(. 

היא   האדם.הפמיניזם  לשחרור  מפתח  האישה  בשחרור  הרואה  חברתית  זו    תנועה  תנועה 
לשוליים,    והמציאות ההיסטורית של אלפי שנים שבתוכה האישה והנשי נדחק  מבקרת את

חדש   דימוי  בניית  למען  פועלת  והןוולכן  חוקים  באמצעות  הן  לנשים,  זכויות  שוויון   למען 
 . עודמשפחה, עבודה, מערכות יחסים, הורות ו - ביחסים בתוך מעגלי החברה

השֹו את  להבין  ניסיון  יש  זו  ננּובתנועה  בין  עולם  ת  תמונת  מתוכה  ולבנות  לגברים  שים 
 אך נותנת מקום שווה בהנהגה, בהשפעה ובהובלה.    ,שמאפשרת שונות

 הרחבה לנושא בנספח א.
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 מהלך השיעור:

 מהו פמיניזם?   -תרגיל היגדים  –שלב א 

 (תרגילי עמדותאו  ת ההוראה הבחנה בין עובדה לדעהובפרקטיק)אפשר להשתמש 

הם  שני היגדים שהמושג פמיניזם, ונבקש שיבחרו  לגבי נציג לתלמידים/ות את רשימת ההיגדים הבאים 

   אתם:מסכימים/ות 

 

 זה...  פמיניזם

 

 כשנשים שולטות על הגברים •

 למחות על הדיכוי שגברים מפעילים על נשים  •

 להיות אישה שמתנהגת בקודים גבריים  •

 כשגברים ונשים מצליחים לדבר באותה השפה  •

 כשיש שוויון זכויות בין נשים לגברים •

 כשנשים לא מורידות שיער גוף •

 לשרוף חזיות בהפגנות  •

 מנהלות, נשות עסקים  ֹשרות, ,חברות כנסתלשאוף למצב שבו יהיו נשים רבות בתפקידי מפתח, למשל  •

 כשהגברים אחראים על עבודות הבית  •

 להגיד שגברים ונשים הם אותו הדבר •

 

 שיח ההיגדים:  -דיון  

 

 ההיגדים שהסכימו אתם ונשאל:  2להציג את  תלמידים/ותהנבקש מ

 מדוע בחרתם/ן בהיגד זה?  •

 בחרו בו? מדוע? עוד האם  •

 ? אם כן, מדועלהיגד זה,  ות/האם יש מתנגדים •

  

 הגדרת פמיניזם אישית –שלב ב 

 ( בהתלמידים/ות יקבלו דגם של משקפיים )נספח 

 .לפמיניזםשיכתבו הגדרה אישית בהמשך לדיון על ההיגדים נבקש 

 נבקש שיכתבו על גבי משקף אחד. התשובה  את

 התלמידים/ות ישתפו במה שכתבו.

 

   פמיניזם וזכויות –שלב ג 

לאחר שהגדרתם/ן באופן אישי את המושג "פמיניזם", לפניכם/ן רשימת זכויות שנגזרות ממנו. נבקש  

 .ם/ןלסמן על כל זכות שמופיעה בטבלה את דעת מהתלמידים/ות

 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/distinguishing-between-fact-opinion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/
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ה  /ממסכי זכויות

 במידה רבה 

 ה  /ממסכי

 במידה בינונית 

 ה  /ממסכי

 במידה מועטה

 לא  

 ה/ממסכי

 בכלל 

לאישה יש זכות להחליט  על גופה  

בנושאים של אלימות, מניעת 

 הריון ועוד 

    

להחזיק ברכוש לאישה יש זכות  

 משל עצמה 

לאישה יש זכות להיות בעלת 

ולנהל את עצמה   חשבון בנק 

 כלית כל

    

לאישה יש זכות לנוע בחופשיות  

 ממקום למקום לפי בחירתה 

    

לאישה יש זכות להיות בכל מצב 

 ( ועוד)רווקה, גרושה  אישי שתבחר

    

בחור בכל עיסוק  כות ללאישה יש ז

 העיסוק  חופש -שתרצה 

    

להרוויח משכורת  לאישה יש זכות  

 לזו של גבר  שווה

    

לזה   לאישה יש זכות לחינוך שווה 

 של גבר 

    

     להצביע בבחירות זכות  לאישה יש 

לאישה יש זכות  להיבחר  

למוסדות המדינה )כנסת(  

 והרשויות המקומיות 

    

לאישה יש זכות לחלוקה שוויונית  

 במטלות הבית 

    

     משותפתלגבר יש זכות להורות  
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לגבר יש זכות לצאת לחופשת 

 לידה 

    

לגבר יש זכות למשרה המאפשרת 

 שילוב של חיי עבודה ומשפחה ?

    

 

 הייתה הסכמה רבה.  ןנבקש מהתלמידים/ות להציג את הזכויות שעליה

 גברים? להאם זכויות אלו היו תמיד לנשים ו -נשאל 

 אם לא, מה יצר את השינוי?

 

קודם שעסק במאבקים לזכויות נשים ולקרוא להם מאבקים  החשוב בהקשר זה להזכיר את השיעור 

 פמיניסטיים.

 

 הגדרה מילונית/היסטורית –שלב ד 

 כתוב במסגרת "למורה" בתחילת השיעור. ההמורה תשתף את התלמידים/ות בהגדרה למושג על פי 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לסיכום הנושא  -שלב ה 

 .  בעקבות השיעוראת ההגדרה למושג פמיניזם  המשקף השניהתלמידים/ות יתבקשו לכתוב על 

 

 הרחבה למורה: 

חשוב לציין שאפשר למצוא הגדרות רבות לפמיניזם הקשורות גם להתפתחות ההיסטורית 

אמריקאית, -וגם לתפיסות חברתיות שונות. נציג את התפיסה של בל הוקס, פרופ' אפרו

הכותבת רבות על מעמד, גזע ומגדר. בפתיחה לספרה "פמיניזם לכולם" היא מגדירה 

 פמיניזם כך: 

 לסיום הסקסיזם, הניצול הסקסיסטי והדיכוי הסקסיסטי"."פמיניזם הוא תנועה 

גברית. כולנו, נשים וגברים כאחד, חונכנו -מהגדרה זו עולה שפמיניזם אינה תנועה אנטי

מיום לידתנו לאמץ את הסקסיזם כדרך של חשיבה ופעולה.  כתוצאה מכך נשים יכולות 

להפסיק את הפטריארכיה להיות סקסיסטיות ממש כמו גברים וכולם נפגעים מכך.  כדי 

 .)שהיא שם אחר לסקסיזם ממוסד( עלינו להבהיר לעצמנו שלרובנו חלק בשימור הסקסיזם

נמשיך להיות שותפים לו עד שנשנה את המחשבה ואת הפעולה הסקסיסטיות, ונחליף אותן  

 תפיסה שוויונית, תפיסה פמיניסטית. - בתפיסה נטולת הטיות וסטריאוטיפים מגדריים
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 הנשים: היסטוריה ועובדות לזכויות  המאבק -העשרה למורה  -  נספח א 

 

 ,חינוך  לראשונה  ותבעה  בלונדון  לנערות  ספר  בית  הקימה,  ואלים  שיכור  לאב  בת,  אנגליה  אישה,  וולסטון  מרי

הנשים". בספר העלתה   זכויות  על  הגנה"הספר    את  כתבה  1792  בשנת.  ולגברים  לנשים  שווה  ועבודה  השכלה

 יכולתן   חוסר  בשל.  דעת וצייתניות  קלות,  חלשות  להיות  מחונכות  אבל,  שוות  נולדות  את טענתה כי נשים

    . שלהן החיצוני המראה דהיינו ,השטחי שלהן  הצד בפיתוח עסוקות הן –  הגברית לדרישה להתנגד

 

 ה"גל הראשון" של הפמיניזם

 זו   בתקופה .  הפמיניסטי  המאבק  של "  הגל הראשון"  20- מאה הה  של  העשרים  שנות  ועד   19-ה  המאה  מאמצע

 המאבק  היה  במוקד.  היום  ועד  מאז  מצבן  את  שינו  אשר  ,נשים  זכויותעל  מרים וקשים    מאבקים  התחוללו

 . נוספים מאבקים התנהלובאותה עת  ךא ,בחירה לנשים ה זכות למען

ובו תביעה להכיר  , הברית-הראשון של תנועת הנשים בארצות )מניפסט( הדעת פורסם גילוי 1848בשנת 

 :הנשואה האישהבזכויות של 

  הזכות להחזיק ברכוש משל עצמה

  הזכות לחופש תנועה

  להגנה מפני אלימות בעלה הזכות

  הזכות לגירושין

  הזכות לחופש פעילות כלכלית

 (ועוד דין עריכת, הזכות לחופש לעסוק במקצועות חופשיים )רפואה

  מתן חינוך שווה לבנות

  זכות הצבעה

 

של   השליטה  זכות   עלהמאבק    הוא ,  ימינו  עד   ונמשך  צות הבריתבאר  19  -ה  המאה  בסוף  שהחל   נוסף  מאבק

נגד  המאבק.  הפלות  ולבצע  מניעה  באמצעי  להשתמש  הזכותר  הית  ובין,  גופהעל    האישה  תפיסות   יצא 

 החלו  כמו כן .  בלבד  גברי  נושא  הוא  המין והתשוקה   נושא  וכל ,  הירבי  כלי   היא  האישה  לפיהןש  מסורתיות

 את  שנשאו   נשים   נגד  התגובות.  נשים  נגד  של גברים   אלימות  של   הקשות  הבעיות  עלות לתודעה הציבוריתל

 יהימטר  שנתנה  וילדים  נשים  להגנת  הלשכה  בשיקגו  נוסדה  1885בשנת  .  אלימות  אף ו  קשות  היו  המאבק  דגל

 .ואחרות מיניות תקיפות שעברו ילדיםללנשים ו וטיפול הגנה של

 

 לנשים  הצבעה זכות

 למען  ובמאבק  החינוך לנשים  מוסדות  שערי   לפתיחת  במאבק   אמריקה   נשות  עסקו  האזרחים  למלחמת  עד

 . המאבק את הנשים  חריפוה 1865בשנת  האזרחים מלחמת סיום עם. נשואות לנשים שכּוְר לִ  זכותה

 שנה  עשרים.  מוגזמת  להן  הדרישה נראתהכי    הבחירה  זכות  אתבתוקף    לדרוש  חששוהן    הראשונות  בשנים

  .לגיטימיתיא שה ברור היה מכן לאחר

 הלך  הבחירה  לזכות  והמאבק  "לנשים  הצבעה  זכות  למתן  האמריקנית  התנועה הארצית"  קמה  1888  בשנת

 .החריףו
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 . ואישה גבר, אזרח לכל בחירה הוענקה בארצות הברית זכות שנה של שבעים  מאבק לאחר 1920 בשנת

 . זכויותיהן למימוש הנשים של במאבק וממושך חשוב פרק בהצלחה תם כך

 

 ושינויים הצלחות –  הפמיניזם של השני הגל

 1,600  גיעו אליהה  הראשונה  בשנה.  בתעסוקה  זכויות  לשוויון   עדהוהוצות הברית  באר  הוקמה  1966  בשנת

 70  -ה  שנותבמשך    אבל  ,תלונה אחת  ולו  לפתור  או  לתבוע,  להעניש,  לטפל  כלים  לה  היו  לא  מנםא  .תלונות

 :תעסוקה ב שוויוןה בתחום  הצלחות להצטבר התחילו

 נישואין  של במקרה או 35 בגיל פיטורין נגד  בתביעה זכו וירוא דיילות •

   כטכנאיות ונשים  כמרכזנים גברים להעסיק  הוכרחה חברת הטלפונים •

 לנשים נפתחו – ונגרות כמו שרברבות במקצועות איגודים •

 פיטורין וב קידוםב, בקבלה לעבודה אפליה על במשפטים לזכות החלו נשים •

 מדינה ראשונה למושלת אישה נבחרה  1974 -וב, ארצית נשים מפלגת ייסדה סטיינם גלוריה •

 צות הברית אר נפתחו ברחבי מוכות לנשים  מקלטים 250 -ו מינית תקיפה לנפגעות מרכזים 400 •

 הרפורמית  בתנועה הסמכה קיבלה ראשונה רבנית •

 באקדמיה  נשים כניות ללימודיות מאות נפתחו •

   1976 -ב לנשים שעריהןאת  פתחו הצבאיות האקדמיות •

 .  כפשע נישואין בתוך באונס הכירה מדינת נברסקה •

 

 הסתיים,  שנה  70  שנמשך  הפמיניזם  של  הראשון  הגלהמאבקים הפמיניסטיים נחלו הצלחות, אך גם נסיגות.  

  .הנבחרים לבית בחירה זכות הנשים קיבלו כאשר, בהישג 1920 ב

 הפמיניזם , השנייההעולם  מלחמת לסוף ועד הראשונה  העולם  מלחמת  מסיום, שנה 50 -כ במשך  מכן לאחר

 האישה   או  ארהרט  אמיליה  הטייסת  כמו  ,מופת  נשות  מספר  פעלו  אלו  בשנים  אמנם.  עמוקה  לתרדמה  נכנס

.   1963  -ב  שווה  עבודה  עבורב   שווה  שכר  חוק  העברת, כגון  הגיעו להישגים  וכן,  רווזוולט  אלינור,  הראשונה

 בשנת   החל. הוא  20-של המאה ה  70  - ה  שנותב  הפמיניזם  של   השני  הגל  להתפרצות  עד   התרדמה נמשכה  אבל

 . ובאירופה צות הבריתבאר 1979 לשנת עד נמשךו 1966

ME TOO   –    התחיל קמפיין רשת השטאג    2017באוקטוברME TOO#   .שבמהרה נפוץ בכל רחבי העולם

לדרישת נשים לנוע במרחב בטוח ונקי מהטרדות ופגיעות מיניות. תנועה זו   קמפיין זה הפך לתנועה חברתית

סחפה נשים מכל התחומים וכוללת נשים מובילות דעת, פוליטיקאיות, אושיות תקשורת, שחקניות, זמרות 

, תוך הדגשת שחוובפומבי ברשתות ובאמצעי התקשורת על פגיעות והטרדות מיניות    ועוד. נשים אלה התוודו

הקלות שבה נשים הופכות להיות קורבן ובד בבד מושתקות. בעקבות זאת עלתה המודעות להפיכת המרחב 

 לבטוח ופוגעים רבים הובאו למשפט.

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/Me_Too


 
 

 
61 

 

            

 משקפיים   -  בנספח 
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   המגדר מדד -החברה הישראלית 

 11 שיעור

 

 מטרות:

,  ד פוליטי, מעמ  ייצוגבין גברים לנשים בחברה הישראלית )פערי שכר,    פיתוח מודעות לפערים החברתיים .1

 צוג הוגן בתרבות, בחינוך ובמקצועות שונים( יי

 הישראלית בחברהביחס למצב  ביקורתיתיבוש עמדה ג .2

 לשנותם אפשר ולכןהבנה כי הפערים המגדריים המונצחים בחברה שלנו אינם גזירת גורל,  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעדי ביצוע:

 יחקרו את השוויון המגדרי בתחומים שונים בחברה הישראלית ות /התלמידים .1

 המגדרי יציגו נתונים מדידים המשקפים את  )אי( השוויון  התלמידים/ות .2

 התלמידים/ות יביעו עמדה על  המצב בישראל בהתבסס על הנתונים שהציגו  .3

 .התלמידים/ות יציעו דרכים ישימות לצמצום הפערים .4

 

 מהלך הסדנה: 

 הישראלית בכלכלה, בחינוך, בפוליטיקה ועוד.   החברה עלמגדריים  במשקפיים נתבונן: היום המורה

 

 ? בישראל המינים בין שוויון על לך ידוע מה נשאל .1

מדריך בעברית ליצירת    -מנטימטר  ים:  דיגיטלי  םכלי )      2020מדד המגדר בישראל    סקר  באמצעות      

   (דריך בעברית ליצירת שאלוןמ -גוגל פורמס  / סקר

 למורה :  

גם אם נדמה שהוא טבעי ומובן   פרי של מאבק ארוך שניםהוא    מעמדה של האישה היום
גם בדם. זכויותיה של האישה לא נחשבו    דמעות ופעמיםב. כל זכות נקנתה ביזע ומאליו

הגבר"טבעיות"   של  את    ,כזכויותיו  לדרוש  יעזו  ומיוחדות  אמיצות  שנשים  צורך  והיה 
דורגה    2020בשנת    הן שילמו על כך מחירים אישיים כבדים מאוד.לא אחת    .זכויותיהן

במקום   הם    64ישראל  הנבדקים  המדדים  העולם.  מדינות  של  המגדרי  השוויון  במדד 
 השתתפות בכלכלה ובפוליטיקה, חינוך והשכלה, בריאות.

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1hIPolaEAuGeq8lMregwSglRfkkh-03uPbw5wOm1Yu0A/copy
https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://sites.google.com/view/homel/google-forms?authuser=0
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   הסקר תוצאות את נציג .2

  על   ולא  אמפיריים  נתוניםהתבססות על    תוךבתחומים שונים     בישראל  המגדריים  הפעריםאת    נבחן .3

 .  תחושות פי

כך         נתונים  נושאים  לפי  עבודה  לקבוצות  הכיתה  את  נחלק לשם  תאסוף  נושא,  תקבל  קבוצה  כל   ,

 (  google slides מצגת שיתופית –כלי דיגיטלי רלוונטיים ותציג אותם בשקף אחד במצגת שיתופית. )

 

 בפרקטיקה הבניית ידע בסביבה דיגיטליתאפשר גם להשתמש 

 

 : לדוגמה הנושאים רשימת

 תוחלת חיים, מחקרים קליניים, תחושת לחץ בידוד ומצוקה  בריאות:

 רשויות ראשיבממשלה,  רותשֹ ,  כנסת חברות: פוליטיקה

 חיים -, איזון עבודהבקרב נשים ובקרב גברים  נפוצים  יד  משלוחי,  בכירות  משרותפערי שכר,    עולם העבודה:

 , חוגים פרסומות, באומנות, במוזיקהבתקשורת,  ייצוג  :פנאיתרבות ו

התפלגות בנים ובנות במקצועות ההומניים, ריאליים, זכאות לתעודת בגרות, נשירה מבתי הספר,  :  חינוך

 בעלי תפקידים )הוראה, ניהול וכדומה( עריכת הוויקיפדיה, ערכים בוויקיפדיה 

 תפקידים ,הצבאי השירות משך: ל"צה

 התפלגות סטודנטים וסטודנטיות  לפי תארים ולפי תחום, התפלגות הסגל האקדמי  השכלה גבוהה: 

 , פרס ישראל, פרס נובל ועוד  אופיר פרסיפרסים : 

 הספורט  בענפינשים ו גברים ייצוג: ספורט

 . : טיפול בילדים, ניקיון הבית, בישול, כביסה ועודבמשפחה תפקידים

  

 מוטים.   מידע אמינים ולא מקורותמומלץ להסתמך על 

 

 :מידע מקורותלמאגר  הצעה

 .  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהליר,  וןהכנסת, מרכז אדווה, מכון  אתר

   הפורום הכלכלי העולמי  

international labour organization 

 נתונים -  2020מדד המגדר בישראל שיתופית: מצגת הצעה ל

 

 הקבוצות יסכמו את הממצאים ויציגו אותם במליאה באמצעות המצגת השיתופית.  .4

 כותרת, נתונים עדכניים, ייצוג גרפי, תמונה או סרטון.   ? בשקף מה      

 

מסכם .5 מה    -דיון  בממצאים?  שונה  ומה  דומה  מה  השונות:  הקבוצות  של  הממצאים  בין  נשווה 

מה ניתן ללמוד ממנו על אי השוויון בין נשים  -מדד המגדר  התחדש? מה הפתיע? ניתן לצפות בסרטון  

 לגברים בישראל 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_556526/lang--en/index.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1nkdpUPJ0Q_69QPuRjyQAWZ1yoa6t0ep-1Vbf3rGYcvo/edit?ts=5f03056c%23slide=id.g8b30964712_0_5%20
https://www.youtube.com/watch?v=js0QSrUWDVE
https://www.youtube.com/watch?v=js0QSrUWDVE
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 אם כן, כיצד?  ? תאישי יש השפעה תוצאות הממצאים להאם  - יישום .6

  לעשות  ביכולתךהציגו שתי דרכים ישימות שיביאו לשינוי    ?המצב  את  לשנות  כדי  לעשותאפשר    מה .7

 צב? המ את לשנות כדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למורה:

בסיכום   השאלות  על  לענות  של  היכולת  הביקורתית  החשיבה  עיצוב  בתהליך  מתפתחת 
עיצוב    יפתלחשחיוניות    אלה  ותים. שאל/ התלמידות על  הפועלים במאבק  הכוחות  יחסי 

הישראלית.    ּהאופי החברה  הטלתשל  משום  בהן  על  ספק    יש  החברתיות,  האמונות  על 
תרבותיים. אחת המטרות היא לדון  -החברתיים  ההנחות, על הנורמות ועל הסטריאוטיפים

מאחר                בשאלה האם תמונת המצב בחברה היא  גזירת גורל או שאפשר לשנותה.               
שאי השוויון המגדרי הוא תוצאה של הבניה חברתית, הוא בר שינוי. אם כך, על מי מוטלת  

 האחריות לשנותו? ומה ביכולתנו  כחברה וכפרטים לעשות? 
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 אלימות מגדרית 
 12שיעור 

מגדרית יכולה להיות מופנית גם לגברים, בשיעור זה בחרנו להתמקד באלימות נגד נשים. אלימות  למורה:

ת הסטטיסטית היא של אלימות כלפי נשים. בשיעור בנושא גבריות נדון גם במניעת אלימות  אך הבולטּו

    מגדרית כלפי גברים.

"  מעגל כוח השליטה")ראו  .נשים יכולה להופיע בצורות רבות: פיזית, רגשית, כלכלית ועוד נגדאלימות 

 . (השיעורבהמשך ש

 :מטרות

 נשים   נגד  אלימות של  שונים הכרת ביטויים   .1

 בפרט נשים וכלפי בכלל האלימות תופעת נגד עמדה גיבוש .2

 

 :ביצוע יעדי

 ם/ן קביעת את וינמקו ,םנגד נשי  אלימות של ביטויים יזהו התלמידים/ות .1

 הדע ויחוו  נשים נגד לאלימות סיבות יציגו התלמידים/ות .2

 .נשים נגד האלימות תופעת על עמדה  יביעו התלמידים/ות .3

 

 השיעור מהלך

 :נשאל . אלימות ללא עולם ולדמיין דקות 2- 1 עיניים לעצום ות/התלמידים מכל נבקש .1

 ?כזה בעולם לחיות הרגשהה איך ●

 יכול להתקיים? במי זה תלוי? ם ללא אלימות איך עול ●

 וערכו רשימה של סוגי אלימות המופנים כלפי נשים.  שבקישורצפו בסרטון  .2

 . וכתבו באיזה סוג אלימות מדובר מבין הסרטונים בחרו סרטון אחד  .3

 ?  צעירנשאל: למה חשוב לדבר על הנושא כבר מגיל  .4

 ( poppletבכלי דיגיטלי אפשר להשתמש בשמש אסוציאציות או )  מהי אלימות נגד נשים?  .5

   )מתוך מצגת ליום המאבק של שפ"י( "מעגל הכוח והשליטה"את  נקרין .6

 לאיזה חלק במעגל מתאים הסרטון שבחרת.  ונשאל

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/women_violence
https://naamat.org.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://ecat.education.gov.il/popplet
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 לתת דוגמות. מהם/ן  ונבקש חלקעם התלמידות/ים על כל  נעבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלו :

 

 לִעתים קרובות? מדוע?   שאתם/ן שומעים עליהםהאם אלו דברים   •

 מתערבים/ות? כיצד?   ם/ןאת , האםנשיםאו  נערות, כאשר אתן/ם נתקלים באלימות נגד ילדות ●

 התופעה של האלימות נגד נשים?כיצד ניתן להקטין את ממדי  ●

 נמקו. נכון לקיים יום מיוחד למאבק באלימות נגד נשים?  לדעתכם/ןהאם  ●

 

 . על יום זה 25.11ב  מצוין ברחבי העולם למניעת אלימות נגד נשים לאומי-יום המאבק הבין

 . זה בקישוראפשר לקרוא  

  .זה  את השיעור עצמו אין הכרח ללמד בסמיכות ליום

 אלימות כלפי נשים אינה בעיה של נשים, גם גברים יכולים להשתתף במניעת אלימות זו.  .7

 . לרתום נערים וגברים למאבק באלימותעל דרכים חשבו ו סרטון זהב צפו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.mako.co.il/video-blogs-weekend/opinion-videos/Article-6bf3c5d959d9e61027.htm
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 לסיכום:

בהם מעלים את שבשנים אחרונות גברה המודעות למניעת אלימות נגד נשים ומתקיימים אירועים רבים  

 טיפול באלימות.  לזיהוי ו להמודעות למניעה, 

תכננו אירוע שמטרתו העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים, לדוגמה יום הסברה בבית הספר, עצרת 

 . כיתות אחרות ועודל  כיתה אובשכונה, כנס, שיעור לרבנות אלימות בבית הספר או והזדהות עם ק

 ? למי מיועד האירוע .א

 ? היכן הוא יתקיים .ב

 ?מה התכנים שחשוב להבליט באירוע .ג

 אפשרות נוספת: 

 ( glogster גלוגסטר אושיתופית   שימוש בכלי מתוקשב ליצירת כרזה )מצגת

 נבקש לעצב כרזה בנושא מניעת אלימות כנגד נשים. 

 מומלץ לתלות את הכרזות בכיתה וברחבי בית הספר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OrdaL9wlADw
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 בנות אדםבו אדם וסחר בבני  פורנוגרפיה

  13 שיעור

 מטרות:

ביקורתי   .1 יחס  בפורנוגרפיהפיתוח  צפייה  כבוד   כלפי  של  תפיסה  מתוך  אדם,  ובבנות  אדם  בבני  וסחר 

 האדם

הבעת עמדה על האלימות  חשיפת הניצול והאלימות הכרוכים בעולם הפורנוגרפיה והסחר בבני האדם, ו  .2

 על הניצול הגלומים בה ו

 בגיל צעיר   של צריכת פורנוגרפיה על נערים ועל נערות בירור ההשפעות .3

 

 יעדי ביצוע:

 אדם  ובבנותאדם  בבני והסחר הפורנוגרפיה בעולם ואלימות ניצול של מרכיבים יזהו ים/התלמידות .1

 מנומקת על צפייה בפורנוגרפיה וסחר בבני אדם ובבנות אדםהתלמידות/ים יביעו עמדה  .2

 ההשפעות של צריכת פורנוגרפיה על נערות/ים בגיל צעירהתלמידות/ים יביעו עמדה על  .3

 התלמידות/ים יתכננו פעילויות הסברה למיגור תופעות של סחר בנשים וזנות.    .4

  

 :אפשרויות

 התמקדות בתופעה החברתית של סחר בבני אדם למטרות זנות .א

 התמקדות בחוק איסור צריכת זנות .ב

 

כרכוש   –מדובר בראייה ביקורתית כלפי תופעת ניצול נשים וגברים באופן המוקצן ביותר    אפשרויותבשתי ה

וכמטבע העובר לסוחר. תפיסת העולם ההומניסטית אשר שמה את כבוד האדם במרכז, מתנגדת לתופעת 

מעמדו ל  ללא קשרהעבדות והסחר בבני אדם ובבנות אדם. ההנחה העומדת בבסיס התפיסה הזו היא שאדם,  

להגביל את חירותו/ה, את חופש התנועה שלו/ה   –יכול להיות בעליו של אדם אחר    אינו,  רכושומידת  לאו  

 ואת זכויותיו/ה הבסיסיות.

לקנות דברים בעבור כסף.   שאפשרמגיל צעיר אנו נחשפים לעובדה    .מציאות חיינו בנויה על סחר חליפין

 יםיא אותנו למצב שבו קנייה או שימוש באדם אחר נתפסהשימוש בכסף כאמצעי לגיטימי לרכוש כל דבר מב

 בעינינו. ים לגיטימי

 למימושלשלם בעבור מין ולהשתמש באדם אחר  אפשרפורנוגרפיה וזנות, מושתתות על הסכמה חברתית ש

נכיר  רלוונטית במציאות שבה  אינה  הנשים  "זהו רצונן החופשי" של  כי  הליברלית  הצרכים שלי. הטענה 

 באופן החשיבה הפסול של מין תמורת כסף. 
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 סחר בבני אדם ובבנות אדם למטרות זנות: – א   אפשרות

ה /ממסכי  אינה/אינוש  כאשר מי   .בקול כל אחד מן המשפטים  נקראמכל התלמידים/ות לעמוד.    נבקש .1

 :ישב/תשבעם הנאמר במשפט 

  פנויבכל מקום באוטובוס נשים וגברים יכולים לשבת  •

 גברים ונשים יכולים להציע נישואין האחד לאחרת ולהיפך •

 נשים יכולות להיות בעלות חשבון בנק •

 בנישואים, הגבר יכול להגיד לאשתו מה לעשות  •

 מותר לשלם לאישה בעבור יחסי מין •

 נשים וגברים –מכור אנשים אפשר לקנות ול •

 

 . ניםנכו לוואי יםפסול , לדעתם/ן, את התלמידים/ות אילו מהמשפטים נשאל .2

לקנות אפשר  לשלם כסף בעבור יחסי מין? האם    אפשרהאם    –על שני המשפטים האחרונים    נתעכב

 ולמכור אנשים? 

הנורמה התרבותית מתירה לנו לרכוש "מין" תמורת כסף ולהתייחס לנשים ולגברים כאל חפצים.  

 בשיעורים הראשונים, ולהזכיר מהו יחס מחפיץ.  הכרנו ש "החפצה"זה המקום לחזור למושג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סחר בבני אדם ובבנות אדם למטרות זנות: 

הנשים שנסחרו לזנות אינן עוד     -  'משלוח''תיווך', 'החלפה',    'יצוא',   'סחורה', 'יבוא',
בו פונים אליהן, שאנוש אלא חפצים תחת קניינו של בעליהן. אפילו הטון הסמנטי    בנות

מדמה קטלוג אנושי זול ו'שוק בשר אנושי' רחב היקף אשר ניתן ל'החלפה' בכל עת. עם  
תק לעתים,  שמזכירה  משפילה,  פומבית  למכירה  מועמדות  הן  הנשים  של  ופות  בואן 

יים והעת העתיקה. בעלי  אפלות יותר בהיסטוריה האנושית: שוקי עבדים של ימי הבינ 
לבקרים את כוחם נגד הנשים. השליטה עליהן התבטאה    יםהפעילו חדש  בתי הבושת

ול לחירות  זכות  כל  איבדו  הן  בחייהן.  ותחום  תחום  השליטה  בכל  חופשית.  בחירה 
  שליטה פיזיתואף    נטילת דרכוניםו  חוב בשעבוד    ,שליטה כלכלית  הפעלה של ב  התבטאה 

 .נעילה וחשיפה תמידית ושיטתית לאלימות פיזית ופסיכולוגיתעל ידי 
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 חוק איסור צריכת זנות  - אפשרות  ב 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החוק עלו עמדות שאולי יעלו גם בקרב התלמידות והתלמידים  על  היחס לנושא הזנות מורכב. בדיונים  

 בשיעור: 

אלו התומכים בחוק מציגים נתונים המראים כי העוסקות והעוסקים    -  עיסוק בזנות אינו בחירה  .א

רבות מן הנשים העוסקות בזנות עברו בזנות אינם עושים זאת מתוך בחירה אלא מחוסר ברירה.  

כמו אונס קבוצתי. רבות   ,נפגעות גילוי עריות מתמשך או טראומה, חלקן פגיעה מינית קשה בילדות

בזנות   נוספות  כקטינות.    התחילומהנשים העוסקות  לפגיעות  בזנות מוביל  בהן אלימות, והעיסוק 

נטייה   והנפשית,  הגופנית  בבריאות  פגיעה  אדם,  בבני  סחר  של  קורבנות  קשים,  בסמים  שימוש 

    ועוד. לאובדנות

 אל לו לחוק לקבוע מה נשים יעשו אתו. ו  החוק מהווה  פגיעה בזכותן של נשים על גופן .ב

רבות מן הנשים במעגל הזנות יתקשו מאוד לצאת   -  הכשרה מקצועיתלצד החוק חייבים שיקום ו .ג

ממנו משום שהן חסרות הכשרה מקצועית וכן סובלות מסטיגמה שלילית ומבעיות רפואיות ונפשיות, 

לכן הן מתנות את אישור החוק במתן טיפול ושיקום וכן הכשרה מקצועית שתאפשר להשתלב בשוק 

 העבודה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למורה: 

, הוא חוק המטיל קנס על צריכת מעשי 2020חוק איסור צריכת זנות, שנכנס לתוקף ביולי  

ימצא צורך זנות, ייחשב כעובר על החוק וישלם יסיון לצרוך זנות, כלומר אדם שיזנות ועל נ

. החוק כולל גם תקציבי טיפול ושיקום לנפגעות זנות וכן תומך בתהליכי  ₪  2000קנס בסך  

 לשנות את עמדות הציבור ביחס לצריכת זנות.  כדיהסברה וחינוך 

, מציגה ירידה משמעותית במתן שירותי  1996שוודיה שהייתה הראשונה לחוקק חוק זה ב 

לחוק  שנלוותה  ההסברה  בעקבות  הציבור  בקרב  עמדות  שינוי  וכן  החקיקה  בעקבות        מין 

 מהציבור בשוודיה מתנגד לצריכת זנות(.   70%-)כ
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 חוק איסור צריכת זנות :  בלפעילות  ההצע

 

עובדות, חשוב לדעת נציג מספר  . לפני שוהחוק לאיסור צריכת זנות: היום נעסוק בנושא הזנות  פתיחה

 על הנושא. ים /חושבותם /מה אתן

הה  נציג ויאת  הבאים  ל  נבקשגדים  והתלמידים  הסכמתם/ןמהתלמידות  מידת  את                      5עד    1מ    דרג 

 להכין סקר בגוגל פורמס ( אפשר )  .(מסכימ/ה מאוד 5  לא מסכימ/ה 1)

  חליט להפסיקמי שעוסק/ת בזנות עושה זאת מבחירה ויכול/ה לה .1

 מי שעוסק/ת בזנות מרוויח/ה הרבה כסף   .2

 ה לאלימות, התמכרות לסמים ופגיעה נפשית  /מי שעוסק/ת בזנות חשופ  .3

 זה סבבה להזמין נערת ליווי  .4

 רק נשים עוסקות בזנות    .5

 מי שעוסק/ת בזנות נפטר בגיל צעיר יותר   .6

 זה המקצוע הכי עתיק משו ש אי אפשר שלא תהיה זנות בעולם .7

 גדים. ייש לאפשר התייחסות לעמדות השונות כלפי הה

    :על הזנות בישראלמציג נתונים לפניכם/ן סרטון ה

 נתונים על זנות בישראל     סרטון צריכת זנות הורגת

 

חדש    מהם המחשבות והרגשות שעלו בעקבות הצפייה. איזה נתוןנשאל    דיון לאחר הצפייה בסרטון:  

   ?השאיר בכם/ן רושםאיזה מהנתונים  לכם/ן?

 החוק  הצגת

 גם לצפות בסרטון הבא : אפשר 

 מתוך ראיון טלויזיה המציג את החוק

 

בסרטון הצפייה  לאחר  מאתנו   דעתכם/ןמה  :  דיון  ואחד  אחת  כל  מה  בסרטון?  שהוצגה  העמדה  על 

  לשנות את התפיסה לגבי צריכת זנות?כדי לעשות  ים/ותיכול

לתמוך  כדי  לעשות בבית הספר ובחברה  אפשר  אילו פעולות הסברה  משימה לאחר הצפייה בסרטון:  

 ברעיון שצריכת זנות אינה חוקית ואינה לגיטימית.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWF_1yWoHwk
https://www.mako.co.il/women-fitness/feminism/Article-c73cb3451206a51006.htm
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שנים רבות. עובדה זו אינה  שנמשכות  תופעות    םועיסוק בזנות האדם, גברים ונשים,  סחר בבני    לסיכום:

שנפסלה עד  וחוקית  לגיטימית  נחשבה  העבדות  שתופעת  כפי  בדיוק  ללגיטימיות.  אותן  עלינו   ,הופכת 

אל בתופעות  כך  לחינוך להתבונן  קיומן.  בהמשך  התומכות  החברתיות  התפיסות  לשינוי  ולפעול  ו 

 הסברה בגיל צעיר ישנה השפעה מכרעת על היכולת לשנות עמדות. יש לנו הכוח להתחיל להוביל שינוי. לו

 

 מהלך השיעור :  

 

 "פורנוגרפיה" .  האחר"מיניות מכבדת ושוויונית" ובצד נכתוב בצד אחד  –  קו רצףעל הלוח  שרטטנ

 ובהן האמירות הבאות:   כרטיסיותעל קו הרצף  לסדרתלמידים/ות הנבקש מ

 בין בני זוג  נשיקה •

 מתגפפים  אוהבים זוג בני •

 מתגפפים  השני את אחד מכירים שלא אנשים שני  •

 לאישה גבר בין יחסים מערכת שמתאר בסרט יחסי מין סצנת •

 יחסי מין סצנות רק בו שיש סרט •

 סרט ובו יחסי מין תוך שימוש באלימות •

 מקיימים יחסי מין עם אישה אחת גבריםסרט ובו מספר  •

 

 דיון:

 ?  גרפיהפורנו מאפיין מה •

 איפה עובר הגבול בסרט בין הצגת מערכת יחסים לגיטימית לבין פורנוגרפיה?  •

 ?פורנוגרפיה מגדירים הייתם איך •

 

 :הגדרה נתלה

  בדימויים  משתמשת  פורנוגרפיה.  ושקרי  מוגזם  באופן  מין  של  אחר  או  ויזואלי  ייצוג  -  פורנוגרפיה"

  אדם   בני  שני  בין  יחסים  מערכת  של  להקשר  מחוץ  למין  ומתייחסת  ומשפילים  אלימים,  שקריים

 ." המושתתת על כבוד הדדי

 ?ים/ותמסכימ כם/ןולמה אינ  ים/ותמסכימ ם/ןלמה את •

 טבלה על הלוח: איך מוצגות הנשים בסרטי פורנו? איך מוצגים הגברים?  נכתוב

 לבין המציאות? פורנובין הקשר מה  •

פורנו? יש דיבורים? יש התקרבות? למי יש    לשנייה בסרט איך הגברים והנשים מתייחסים אחד   •

 יותר זכויות? מי מוביל את המגע?
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גבריאלי    /  מדוע הפסקתי לצפות בפורנו •   לפני בהרצאה    תצפה/חשוב שהמורה יצפה)  טד  –רן 

 ( כדי לבחון את התאמתה לכיתההצגתה בכיתה 

 

 :סיכום

 הוא  המגע  במציאות.  עשה מתוך בחירהונ  , מכבד את הצדדיםמוסכם ,  הדדי  הוא  המגע  הרצויה   במציאות

בפורנו נוצר   .האדם  בני  בין  כבוד  קיים  לא  או בסחר בנשים למטרות זנות  גרפיהבפורנו.  כבוד  בו  שיש  דבר

 בני   במציאות .  לסיפוק צרכיו של הגבר  שה יגוף האלהשתמש ב  המטרהבינו לבינה    יחסים   ת מערכשב  הרושם  

 כל .  יש לכבד אותם, גברים ונשים, את הרצונות ואת הצרכים של כל אחד ואחתו  מיני   אובייקטאינם    האדם

שבן הזוג או   בתנאי  מיני  מגע  גם  דבר  של  בסופו  לכלול  יכולה  ,מגעשיהיה    בוחרים  אנובה  ש  יחסים  מערכת

 . תיימתוך חופש בחירה אמו נעים, הדדי תמיד יהיה הברורה למגע, והוא ם/ןבת הזוג יתנו את הסכמת 

 

 נספח א 

 

 

 

 

 

 

 

 :על פורנוגרפיה למורהנספח 

ללא חשיפה כזו או אחרת לעולם הפורנו. בעוד שהבנים   לצערנו, אין היום כמעט התבגרות מינית של בני נוער

יתגלו כצופים אקטיביים ופעילים, הבנות בגיל ההתבגרות יהיו לרוב הקורבנות המועדים של עיוות דמות 

יחסי מין,  לגבי  ויושפעו מכך באופן דרמטי בכל הקשור למושגי הבסיס הראשונים  האישה בסרטים אלו 

גוף, תפקידה של האישה   והעדפותיו של הגבר. סרטי הפורנו למעשה יכשירו מערכות יחסים בגיל דימויי 

 הנעורים המבוססות על אלימות מינית, מניפולציות ואפילו אונס. 

כיום המרחב   מאחר שהאינטרנט זמין בכל בית ולכל ילד יש טלפון נייד, הפורנוגרפיה נגישה כמעט לכל דורש.

צנזורה או שליטה. החומרים כוללים גם פורנוגרפיה ללא  קוח,  וללא פי  הוירטואלי מוצף בפורנוגרפיה חינם

 .   ולכת ומקצינההוהיא אלימה המוגדרת כבלתי חוקית במדינות רבות, וקשה 

המאפיינים הבולטים של "הפורנו החדש"   הם אלימות, השפלה, התעללות, כאב, אונס וביטול ערך האדם  

כל אדם רשאי להעלות לאתר כל סרט שיבחר והצפייה היא ללא תשלום, בירור גיל או   –בגרסת היוטיוב  

בבית הספר לרוב חסרי אונים. ניסיונות נואשים   צוות החינוכיפיקוח. נוכח מציאות שכזו נותרים ההורים וה

מחסום מיד נמצאת   במקום שישנטרנט נדונים לרוב לכישלון ולהגביל את הילדים והנערים מלשוטט באי

 דרך עוקפת.

 

 .  ושקרי מוגזם באופן מין של  אחר או  ויזואלי ייצוג - פורנוגרפיה"

  להקשר מחוץ למין ומתייחסת ומשפילים אלימים, שקריים בדימויים משתמשת פורנוגרפיה
   ".אדם בני שני  בין יחסים מערכת של

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRJ_QfP2mhU
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פקוחות.   בעיניים  זו  תופעה  עם  להתמודד  מבקשים  וראשית,  אנו  היקפיה  את  השפעותיה את  להבין 

 ום של הפחדה, הטלת איסורים לעשות את הפעולה החינוכית לא ממקיש    עם זאת.  ההרסניות על נפש האדם

ואת הנזק החמור הנגרם   התלמידים והתלמידותשל    תיתיהבנה אמורגשות אשם אלא מתוך   את עצמם 

את , ולהבין  ה שנגלה מן המסךלהם. לכל הפחות אנו מבקשים להציב מספר עוגנים שיסייעו להטיל ספק במ

 בהווה ובעתיד.   יחסיםעל מערכות  ההשלכות של הצפייה בפורנוגרפיה

לנסות ולבטל את רגש הסקרנות הטבעי המתחזק בגיל הנעורים כלפי כל מה שקשור   טעםאין  כי  חשוב לציין  

 התלמידים ועם התלמידותאך יש לנסות בכל דרך חינוכית שהיא להתמודד עם    , במין על צורותיו השונות

" יותר או פחות ים"מודע  נער או הנערהגם אם ה,  יה בסרטים אלויכתוצאה מצפ  על ההרס שעלול להיווצר

סייע כי הפורנוגרפיה מזיקה, תוכל ל  נער והנערהשל ה  תיתי ואמתעשיית המין. רק הבנה פנימית  בות שלאשלי

 . בהתמודדות עם התופעה

 למשמעות  ולהתייחס  המעודדים  ולקולות  ניםהמגַ    לקולות,   בכיתה   העולים   הקולות   לכל    להתייחס   חשוב

 .פורנוגרפיים בסרטים הצפייה

 

 פורנוגרפיה: נתונים על 

   כדי   הצופים  של   הגירוי   סף   את   להעלות   שמטרתה   טהורה   כלכלית   עסקה   הוא   פורנוגרפי   סרט .1

 כניסות  שנרשמות  ככל.  אותם  המפיקות   החברות  רווחי   את   ויגדילו,   סרטים   ועוד   עוד   שיצרכו

 . החברות של רווחיותן גדלה כך, באינטרנט  הללו לאתרים יותר רבות

   של   הכלכליים  לצרכים  אותם  מנצלים .  והגבר  האישה   בגוף  ציני   שימוש  ישנו  הפורנוגרפיים   בסרטים .2

   כאל    השחקנים   של   הגוף    אל   מתייחסים(.   הפורנוגרפיים   האתרים   עסקני)   העסקים בתחום   בעלי

 כאילו   להיראות  השחקנים  ועל,   מקבל   שהוא   להוראות   בהתאם   לנוע   שצריך   רגשות   נטול   חפץ

הפורנו     המצלמה   לפני   מין   יחסי   שמקיימים   אנשיםה  .נהנים  הם   באמת    נהנים   לאבסרטי 

  חיזור   של  תהליך  מציגים   לא  הללו  בסרטים.  ביניהם  אהבה  שוררת  לא,  המינית  מהפעילות

  היכולת  על  הוא  הדגש.  תייםיאמ  אהבה  חיי  המאפיינים,  ובצרכיו  האחר  ברצונות  והתחשבות

 .המשתתפים  של הביצועית

  ככזו  או  כמופקרת  מוצגת ,  נחיתות  בעמדת  המקרים  ברוב  האישה  נתונה  הפורנוגרפיים  בסרטים .3

 . בגופה להשתמש שניתן

הגברים בסרטים מוצגים בדרך כלל בעמדת עליונות וביצועיהם המיניים מוגזמים ובלתי אפשריים   .4

 במציאות.

 :  , מכמה סיבותברירה בלית זאת עושים אלה בסרטים המשתתפים מן חלק .5

 כלכלית  מצוקה •

 הסחיט •

 של המצולמים רגשית סחיטה •

 

  בשל  לשלם  עלולים   שהם  הקשה  המחיר  את   מראש  לחזות  מסוגלים  אנשים  תמיד  לא

 .ההחלטות בקבלת אותם שהנחו המוטעים השיקולים
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.   הצופה   בעיני  ואותנטית   חיובית   מינית   חוויה   של   אשליה   ליצור   ניסיון  יש   פורנוגרפיים   בסרטים .6

   שהם    מה    את   ולבקר  לפרש   יכולת    אין,   בוגרת   במיניות   התנסו   לא   שעדיין,   צעירים   לילדים

 .  המציאות  עבורםב  מצטיירת  כך.  רואים

,  בהם  צופים  אשר  הצעירים  הילדים  של  המיני  הגירוי  סף  את  מעלים  הפורנוגרפיים  הסרטים .7

  מהי   להבין  יכולת  עדיין  להם  שאין  מאחר.  חוויות  באותן  להתנסות  הרצון  את  לעתים  בהם  ומעוררים

, מבוגרים  משל  קטנה  שלהם  האיפוק  ויכולת,  מיניים  היבטים   גם  לו  שיש  זוגי  בקשר  והסכמה  הדדיות

  והסקרנות   הפנטזיות  את  לממש  לנסות  כדי  הצעירים  חבריהם  כלפי  כוח  להפעיל  יכולים  הם

 . בסרטים הצפייה בעקבות  בהם שמתעוררים

  אחרת   נראים   הדברים  שבמציאות  יבינו   שהילדים  חשוב .  יןאמ   ובלתי  מעוות  בסרטים   שמופיע   מה  כל .8

  את   לשנות  טכנית  יכולת  המקצוע  לאנשי  יש  שכיום  להם  להסביר  חשוב.  שונה  באופן  ומתרחשים

  שבבסיסו   ומתמשך  רציף  אירוע   של   אשליה  וליצור  מיניות  סיטואציות   ולהקצין  להגזים ,  התמונות

. הפסקה  ללא  בו  שמשתמשים  לכלי  הופכים  שלהם  המין  אברי  .יחד  שחוברו  רבים  מקטעים  מורכב

  זקפה  לשמר  יכולת  אין  ולגבר,  לאישה  וצורב  כואב  זה ,  הפוגה  ללא  מין  יחסי  לקיים  ניתן  לא  במציאות

זרקת הורמונים יש לה  שה  ידוע  כיום.  הורמונים  הזרקת  אשליה זו נעשית על ידי  .ברצף  זקפה  אחר

 . השלכות קשות, בעיקר על קיום יחסי מין תקינים
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 יוצרים מרחב בטוח ללהטב"ק 

   14שיעור  

 

 מטרות: 

 הבחנה בין מושגי יסוד: מין, זהות מגדרית, הופעה מגדרית ומשיכה מינית  .1

 קהילת הלהטב"ק  הרחבת המודעות ל  .2

של אפליה, העמקת הידע באשר לסוגי הביטוי    כאלימות ופרקטיקה   הכרה בלהט"בופוביה  .3

 ללהט"בופוביה ומודעות לממדי התופעה 

 מגוון זהויות מגדריות ומשיכה מינית ללא חשש המאפשר  הבנת הצורך ביצירת מרחב בטוח   .4

 

 :  יעדי ביצוע 

עמדותיה   דים/ות התלמי  .1 את  לקהיל   ם/ן יבררו  בנוגע  לבית    ת האישיות  ובנוגע  הלהטב"ק 

 ספר כמרחב בטוח לקהילה  ה 

 באופן רגיש ומכבד  ינהלו דיונים    דים/ות התלמי  .2

   יבתם/ן יזהו ביטויי להט"בופוביה בסב   דים/ות התלמי  .3

עבור  ב את המרחב הבית ספרי למכבד, נעים ובטוח יותר    שיהפכו   יזמו פעולות   דים/ות התלמי  .4

 הקהילה הגאה. 

 

 למורה:

האחרונים ביחס   בעשורים  למהפכה  עדים  ונשים   תלקהילאנו  גברים  ויותר  יותר  בישראל.  הלהטב"קי 

 . בענייני הקהילה  דניםם  ייותר ויותר גופים ציבורי  .מהקהילה יוצאים מ"הארון" וזוכים להכרה ציבורית

מוקמים מרכזי תמיכה וסיוע לקבוצות להטב"ק ממגזרים שונים. ו  מצעדי גאווה זוכים להכרה מוניציפלית

( החל תהליך ארוך שבמסגרתו בוטלו מרבית החוקים והתקנות 1988זכר )-מאז ביטול החוק האוסר משכב

שוויון  לחוק  בתיקון  לראשונה  הוכר  בישראל  להטב"קים  לשוויון  הזכות  מינית.  נטייה  רקע  על  שהפלו 

( האוסר על אפליה על רקע נטייה מינית. עם זאת הזכות לשוויון עדיין רחוקה 1994הזדמנויות בעבודה )

דיין קיימים פערים הנוגעים לזכויות הקשורות למעמד האישי ולתא המשפחתי )נישואים, ממימוש מלא. ע

 אימוץ, פונדקאות והורות משותפת(. 

 

 ים יש לזכור כי במקומות רבים עדיין השתייכות לקהילה הלהטב"ק נחשבת לקלון ואפילו לחטא חמור. חדש

בריונות ברחוב, בבית הספר ובמדיה החברתית. מילים, כמו   ימעשללבקרים אנו עדים לאלימות מילולית ו

'הומו', 'לסבית' 'קוקסינל', 'טרנס' עדיין נחשבות לקללות ולכינויי גנאי. תלמידים ותלמידות רבים חשופים 

או זהותם המגדרית  וגילויי עומתמודדים    נטייתם המינית  לגילויי להט"בופוביה בשל  מיניות  ם הטרדות 

חווי כי  מצביעים  מחקרים  הנוער יבריונות.  בני  את  מאפיינים  העצמית  והשנאה  הניכור  הבדידות,  ת 
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תחושות הנובעות מהפנמת הלהט"בופוביה והחשש מדחיית המשפחה והסביבה. וגם    הלהטב"ק  תמהקהיל

ת ושומרים על זהותם בסוד )חלק מתבגרים אלו סובלים מבדידות, נידוי חברתי, חווים את סביבתם כעוינ

משך גם לאחר היציאה מהארון(. אין פלא, כי שיעור בני הנוער המשתמש בחומרים ימחוויות אלו עלולות לה

 גבוה לעומת נוער שאינו להטב"ק. ,מסוכנים, סובל מדיכאונות ומבצע ניסיונות אובדניים

מנוע ביטויי העומדים בפניה כדי לרים  הלהטב"ק והאתג  תמטרת שיעור זה היא להרחיב את הידע על קהיל

 להט"בופוביה ולקדם מרחב בטוח, כחלק מתהליך של בניית חברה שוויונית יותר המקדמת צדק חברתי. 

 

למורה  להב :  הערה  ומושגים   חין חשוב  מינית  משיכה  מגדרית,  והופעה  מגדרית  זהות    כגון ,  בין 

משפחות  מהארון,  יציאה  הגאה(   הלהטב"קית הקהילה    להט"בופוביה,  אלו  )הקהילה  מושגים   .

 מופיעים בהקדמה לחוברת.  

 

 מהלך השיעור :  

המתלבטים לגבי זהותם המגדרית והמינית. הקפידו נערים ונערות  היו ערים לכך שבכיתה נמצאים    חשוב:

על שיח רגיש ומודע המתייחס להיבט זה. כמו כן צרו מרחב בטוח המאפשר שיח מכיל ומכבד כך שגם גילויי 

 עמדות נגד הקהילה יבוטאו באופן שאינו פוגעני.  

 

ם השינויים שחלו הלהטב"ק . ננסה להבין מה  ת: היום נעסוק בנושא הקהילה הגאה או קהילהצגת הנושא

לקדם אפשר  ביחס החברתי כלפי הקהילה ובחקיקה ובמקביל ננסה לברר מהן העמדות האישיות שלנו וכיצד  

בהם נשתמש שהבנת המשמעות של מושגים  באת בית הספר כמרחב בטוח לחברי הקהילה הגאה. נתחיל  

 בשיעור )המושגים מפורטים בהקדמה לחוברת(. 

 

 . שאלון אישי. מצורפים שני שאלונים  ותלמידה ימלאו  : כל תלמידבאמצעות שאלוניםבירור עמדות אישי  

א  .  כיתהליש להתאים אותם   עצמו  -שאלון  לפרט  המתייחס  לגבי הקהילה   .שאלון אישי  עוסק בעמדות 

 .  קודםשהתלמידים/ות בהן עברו תהליך כיתות . מתאים לכיתות פתוחות לנושא או הלהטב"קית 

 כלליות יותר.  בו שאלות. הק"ללהטבברובו להקשר הבית ספרי ולהיותו מרחב בטוח מתייחס  -שאלון ב  

 

ו  ידע  על  לדיון  בסיס  מהווים  השאלונים  המתאים על  שני  השאלון  בבחירת  דעת  שיקול  הפעילו  עמדות. 

 . הלכית
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 שאלון א : שאלון עמדות אישי 

   התשובה המתאימה ביותר.קראו כל היגד וסמנו את 

 

נכון  

 מאוד

לא  נכון

גיבשתי 

 עמדה

לא  ניטרלי

 נכון

לחלוטין 

 לא נכון

בכיתה  שלי  שחבר/ה  לגלות  בנוח  ארגיש 

 להטב"ק

      

בכיתה  שלי  שהחבר/ה  לגלות  בנוח  ארגיש 

 טרנסג'נדר

      

ארגיש בנוח לגלות שהמורה שלי הוא/היא 

 להטב"ק

      

במילים  שימוש  שעושים  לאנשים  אעיר 

"לסבית", "הומו" , "קוקסינל" כקללה או  

 כביטוי גנאי

      

       ח לבקר בבית של משפחה גאהוארגיש בנ

ש  לגלות  בנוח  הטוב/ה    החבר/הארגיש 

 הוא/היא להטב"ק שלי ביותר

      

       ארגיש בנוח לצעוד ולתמוך במצעד הגאווה  

 

 

 

 ( מתוך: אתר חושן? )ק"שאלון ב : האם בית הספר מהווה מרחב בטוח ללהטב

 קראו כל שאלה וסמנו את התשובה המתאימה ביותר. 

 עם בית הספר.  היכרותפי -אם אחת מהתשובות אינה ידועה, שערו על

 

הספר  -באיזו תדירות נעשה שימוש בבית

"הומו", "קוקסינל", "נקבה"   גוןכ ,במילים

 כקללה?

 באופן יומיומי  .1

 כל כמה זמן .2

 כמעט ולא .3

 בכלל לא .4

לצאת "האם לדעתך אפשר להרגיש נוח 

 בבית הספר?  "מהארון

 בכלל לא  .1

 כך-לא כל .2

 כן, בערך .3

 כן, לגמרי .4

https://www.hoshen.org/idaho/
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יציאה  "האם לדעתך הצוות החינוכי יתמוך ב

 של תלמיד/ה בבית הספר? "מהארון

 הצוות יתנגד .1

 רק אם ההורים יתמכו  .2

אך גם לא יביע  ,צוות לא יתמוך .3

 התנגדות

 הצוות יתמוך  .4

במקרים רבים שימוש בשירותים מחולקים  

תלמידים/ות  למגדרית הוא סוגיה מורכבת 

מהקהילה הטרנסג'נדרית. האם קיימים 

 פתרונות בבית הספר? 

 לא קיימים .1

 לא ידוע לי .2

שימוש בשירותים אחרים )שירותי  .3

 מורים לדוגמה( 

שירותים שאינם ממוגדרים רק  .4

 לבנים או רק לבנות 

בבית הספר דיבור פתוח על נושאים  יש האם 

 להטב"ק? הקשורים ב

 

לא מתאפשר בגלל תגובות   .1

 שליליות מהצוות 

לא מתאפשר בגלל תגובות   .2

 שליליות מתלמידים 

 מתאפשר, אין תגובות שליליות .3

בית הספר מעודד ויוזם שיח  .4

 בנושא

בפעילויות   האם עוסקים בנושא הלהטב"ק

 ובשיעורים בבית הספר? 

 

 בכלל לא .1

 רק בפעילויות חיצוניות  .2

 רק בשיעורי חינוך והעשרה .3

 כן, גם בחומר הנלמד  .4

מחולקים  הבמקרים רבים שיעורי ספורט 

תלמידים/ות  לסוגיה מורכבת ם מגדרית ה

מהקהילה הטרנסג'נדרית. האם קיימים 

 פתרונות בבית הספר? 

 בכלל לא .1

מורה לא, אבל ניתן לקבל מה .2

 תרגילים עצמאיים 

 כן, אבל רק עם אישור הורים .3

 כן, לפי החלטת התלמיד/ה  .4

לישון  של תלמיד/ה האם יתחשבו בבקשה 

שאתו הוא/היא מרגיש/ה  בטיולים לפי המגדר 

 נוח?

  בכלל לא .1

 אפשרות לישון לבדיש לא, אבל  .2

 כן, אבל רק עם אישור הורים .3

 כן, לפי החלטת התלמיד/ה  .4

עד כמה מכילים בבית הספר מערכות יחסים  

 להטב"קיות בבית הספר? 

 בכלל לא, הצוות מתנגד  .1

הצוות לא מתנגד אבל התלמידים  .2

 לא יקבלו את זה 

 אבל זה אפשרי ,לא מכילים .3

 מכילים לגמרי, הצוות והתלמידים .4
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ה  ילשון פניוהאם יש אפשרות לשינוי שם 

)לדוגמה "את" במקום "אתה" ו"היא" במקום  

 "הוא"(?

 בכלל לא .1

 רק באישור הורים  .2

 רק שינוי שם .3

 כן, לפי בקשת התלמיד/ה  .4

האם ישנה אלימות מילולית על רקע שונות  

 מינית ומגדרית בבית הספר?

 כן, באופן יומיומי  .1

 כן, מדי פעם .2

 במקרים בודדים  .3

 לא .4

האם ישנה אלימות פיזית על רקע שונות מינית  

 ומגדרית בבית הספר? 

 יומיומי כן, באופן  .1

 כן, מדי פעם .2

 במקרים בודדים  .3

 לא .4

 

 חברו את המספרים שהקפתן. איזו תוצאה קיבל בית הספר?: קב" מדד מרחב בטוח ללהט

 יש מקום רב לשיפור בשינוי האווירה כלפי להטב"ק בבית הספר  אדום: - 24עד 

 יש מקום לשיפור, אך בית הספר נמצא בדרך הנכונה  צהוב: - 36עד 

 נראה שבית הספר נמצא במרחב בטוח ללהטב"ק ירוק: - 48עד 

 

 שאלון א: עד כמה אני סובלני/ת כלפי הקהילה הגאה? מהם הגבולות שלי? מדוע?  - דיון בקבוצה

 ? ללהטב"קשאלון ב: האם בית הספר שלנו מהווה מרחב בטוח 

 כל קבוצה מציגה את מסקנותיה.  - הצגת ממצאי הדיון

ים המציגים עמדות והתנסויות של חברות וחברי הקהילה נהמורה: כעת נצפה בסרטו  -צפייה בסרטונים  

 .  תם/ןלשאלון שמילאנחבר שראינו והגאה במרחבים שונים. לאחר הצפייה בסרטונים, נחזור לדיון במה 

 

 :  סרטונים לבחירה

 גילויי בריונות בבית הספר חוותהרומי נערה טרנסג'נדרית ש  •

 נוער להטב"ק במסר לאנשי מקצוע •

 בתשובה לשאלה האם אתה בו או בת  -אנדר  •

 ניקי בת לזוג לסביות מדברת על יחס הרשויות למשפחתה •

 איתמר נער הומו עונה על שאלות  •

 סיפורו של טרנסג'נדר -"לשם שינוי"  •

 , איגי  2019יום ההבנה  •

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd8Ja7rhWEI
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2LOfzyJmw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sJC_rMqK4GM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NIjEDlYb5I0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZqXVJzWtcb0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aP2gg1RydGQ
https://www.youtube.com/watch?v=rGlc26_uk5o
https://www.youtube.com/watch?v=rGlc26_uk5o
https://www.youtube.com/watch?v=rGlc26_uk5o
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 : )בקבוצות או במליאה( יםנסרטוצפייה בנושאים לדיון בעקבות ה

 הציגו תחושות, מחשבות ותובנות  •

 ?מוכרים לכם/ן הלהטב"ק תכלפי קהיל  בופוביה " להט לו סטראוטיפים וגילוי  יא •

 להרגיש מוגנים בבית הספר ומחוצה לו? להטב"קמעכב או מסייע ל ן/מה לדעתכם •

 עבור הקהילה הגאה? מה תורם ומה פוגע בתחושת הביטחון?במהי סביבה בטוחה  •

 בית הספר?יישוב, בשכונה ובאיך אפשר לייצר סביבה בטוחה ב •

 

 

סיכום:   למשימת  בטוח  מרחב  המקדמת  ספרית  בית  אמנה  הלהטב"קנסחו  הספר  קהילת                       . בבית 

להפוך את המרחב הבית ספרי לבטוח יותר.   כדהתנהגויות או פעולות שכל אחד ואחת יכול לעשות    3-5נסחו  

 להציג את האמנות בתערוכה ולתלות ברחבי בית הספר.כדאי 

 

ות, אנו חיים לסיכום: למרות השינויים החקיקתיים והתודעתיים שחלו כלפי הקהילה הגאה בשנים האחרונ

הלהטב"ק. יחס זה מוביל פעמים   תקהיל  בה עדיין נפוצים גילויי אלימות מילולית ופיזית כלפישבחברה  

חשוב שנתמוך לפיכך  ערך מרכזי בחברה מתוקנת,  הוא  שוויון  ערך הלפגיעה עצמית.  ורבות לתחושת מצוקה  

יש   המאפשרביצירת מרחב בטוח   זהויות ומשיכה מינית מבלי להרגיש תחושת איום. לדור הצעיר  מגוון 

כגון " נקבה" "הומו", "לסבית",   ,הזדמנות להוביל שינוי משמעותי הן על ידי הוקעת השימוש בביטויים

 הקהילה. בעבור  "קוקסינל" ככינוי גנאי והן על ידי קידום יוזמות ההופכות את בית הספר למרחב בטוח יותר  

 

 ישורים נוספים להעשרה למורה:ק

 , איגי2016תקציר מחקר אקלים בתי ספר  •

 , פרקי הסדרה "המהפכה הגאה", כאןהקהילה הגאה בישראל •

 , פרקי הסדרה "על הרצף"מגוון הזהויות על הרצף המגדרי •

 11, כאן סליחה על השאלה טרנסג'נדרים •

 11, כאן סליחה על השאלה ילדים ממשפחות גאות •

 11, כאן  الجنسية المثليةלהט״ב |  مؤاخذة  بالסליחה על השאלה בערבית  •

 חינוך ושינוי -חושן , באתר מערכי שיעורו הרחבה מושגית •

 ארגון נוער גאה -, אתר איגי ת בני נוער מהקהילה יהפני •

 , אונ' בר אילן התמודדות מורה עם אמירות הומופוביות/להט''בפוביות •

https://igy.org.il/wp-content/uploads/2019/12/education_2016.pdf
https://igy.org.il/wp-content/uploads/2019/12/education_2016.pdf
https://igy.org.il/wp-content/uploads/2019/12/education_2016.pdf
https://www.kan.org.il/program/?catid=1605
https://www.facebook.com/watch/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A3-%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-Spectrums-Documentary-Series-1839071526370580/
https://www.youtube.com/watch?v=YRHrtu9548A
https://www.youtube.com/watch?v=9JHDCngGnMM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YgdCEM3X8Iw
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/choshen.pdf
https://www.hoshen.org/idaho/
https://igy.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=ov5upS88U0U


 
 

 
82 

 

            

 גברים בתוך קופסה 

16  -   15שיעור    

 

 מטרות:

 הבנת המורכבות של הבניות החברתיות ביחס למושג "גבריות" .1

 מגבילים עצמם אישית וחברתיתהם בהם שהעלאת המודעות של הנערים לאופנים  .2

 הרחבה והגמשה של מודל הגבריות .3

 שוויונית וצודקת הבנה כי המאבק לשוויון מגדרי אינו רק עניין לנשים אלא מהווה בסיס לבניית חברה  .4

 יעדי ביצוע: 

 בנוגע לגבריות  ה אישיתיביעו את עמד ות/התלמידים .1

 לעמוד בציפיות החברתיות כדי ידונו במחירים שמשלמים נערים וגברים  ות/התלמידים .2

 יציעו דרכים להרחבת מודל הגבריות   ות/התלמידים .3

 הקדמה:

משום מודרים  הם מרגישים  פעמים רבות  שבו  יחידה זו היא הזדמנות לחבר נערים למאבק לשוויון מגדרי,  

בהעלאת המודעות עוסק  שיעור הראשון  ם: המורכבת משני שיעוריזו  כעניין לנשים בלבד. יחידה  שהוא נתפס  

נערים על כך  מחיר שמשלמים  בהבניות החברתיות המצמצמות את התפקיד המגדרי של הגברים וללציפיות ו

כלול בתוכו תכונות והתנהגויות נוספות היכולות לאפשר נוגברים. בשיעור השני נרחיב את המושג גבריות ו

 ביטוי עצמי אותנטי. 

חשוב ללמד את שני השיעורים ולהפעיל שיקול דעת בבחירת התכנים, המשימות והשאלות :  הערה למורה

 גיל.  לדיון בהתאם לאופי הכיתה ושכבת ה

 

 למורה:

אידיאל המייצג את הדרישות  היא מודל או  בה. הגבריות  לנורמות המקובלות  גבריות בהתאם  כל חברה מגדירה 

החברתיות המצופות מגברים. על פי מודל זה, על הגבר להיות חזק, עצמאי, הישגי, כוחני, הרפתקן, לוקח סיכונים, 

פיזי והישגים מקצועיים. כבר מגיל צעיר, בנים מחונכים להדחיק מגונן ומפרנס, רציונלי אחראי, מנהיג, בעל כוח  

רגשות ולהימנע מלבטא חולשה כאב ומצוקה )"אל תהייה בכיין", "אל תהיה נקבה", "מה אתה בת?", "הומו"(. בשל 

לדרישות התפקיד המגדרי השפעות   . דרישות אלה נערים וגברים רבים חווים מתח או קונפליקט תפקידים מגדרי

 באדם עצמו ובמערכות היחסים שלו. פגיעה בעיות נפשיות ופיזיות,  המתבטאות ב  על אחריםויות על הפרט שליל

עמדות בעלי  שגברים נחשבים  על אף  נערים וגברים ברחבי העולם.  בקרב  בשנים האחרונות אנו עדים להתהוות משבר  

גירוש, קשיים אקדמיים לת להשעיה ו דרישות משמעת המובילו, כגון  הכוח והפריבילגיות בחברה, הם חווים קשיים

המובילים לנשירה, בעיות נפשיות המובילות להתאבדויות, בעיות בריאות גופניות ונפשיות. נערים וגברים מעורבים 

יותר הם  פורנוגרפיה,  ל סכים,  למאלכוהול,  והתמכרויות לסמים  בהתנהגויות סיכוניות,  ב יותר באלימות,   מועדים 

נמצאים זמן רב הם  יחסים,  במערכות  משפחה ובם סובלים מאיכות חיים מופחתת  תמותה מוקדמת. הל לכליאה ו
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הם נמענים לעתים קרובות מלפנות לסיוע כאשר הם זקוקים   יותר בעבודה ומעורבים פחות בגידול ילדיהם. בנוסף

 לו. 

הגב לשחרור  חדש  לגל  האחרונים  בעשורים  הובילה  החברתיות,  מההבניות  נפגעים  גברים  גם  כי  ר ההבנה 

של גברים פועל להעלאת המודעות  "גבריות". מודל "הגבריות החדשה"  סוגים שונים של  מסורתיות והכרה ב  מתבניות

ש האישית הם  למחיר  ברמה  גבריות  של  מגוונים  ולביטויים  ולצרכיהם,  לרגשותיהם  מודעות  לפיתוח  משלמים, 

י  נ ן המינים, על הבנה כי גבריות ונשיות אינם הפכים אלא שיב  שוויון מבוסס עלהחדשה  גבריות  הוהחברתית. מודל  

                                                                                                                              ת והדיכוי.ותפיסת העליונ על קורא לוויתור ה פנים של אדם שלם. מודל ז

בספרה "פמניזם זה לכולם", כי המאבק הפמיניסטי אינו מאבק לשחרור כתבה  בל הוקס תיאורטיקנית פמיניסטית,  

במאבק זה. נראה כי ההבנה  להשתתף  ה על גברים ונשים כאחד  נשים בלבד, אלא מאבק כולל לצדק חברתי. לתפיסת

 שגם גברים נפגעים מהמבנה החברתי הפטריארכלי, יכולה להוביל למימוש חזון זה. 
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 15שיעור 

 

 :משימת פתיחה

 כתבו חמש תכונות וחמש התנהגויות המאפיינות "גבר".  .1

 ם" בחברה. יכתבו חמישה תחומי עיסוק שאינם נחשבים "גברי .2

 ציינו דבר שרציתם לעשות, אך ויתרתם משום שאתם "נערים/גברים".  משימה לבנים: .3

 : דבר שעשיתם למרות שנחשב פחות "גברי" בעיני אחרים.  משימה לבנים .4

 

לבקש להביאם לשיעור ולאסוף את המשימות  כדאי  עשה רק בשיעור השני.  ידיון במשימה זו י  הערה למורה:

 הבא.

 

 ( בפרקטיקת הוראה תרגילי עמדותלהשתמש גם אפשר )משחק כיתתי: 

משני צדדיו. בכל פעם נקריא תכונה או   יעמדונסמן בעזרת גיר, חבל או סרט קו על הרצפה. התלמידים/ות  

אחד צעד  ד  והתנהגות מתוך בנק התכונות והתנהגויות ונבקש מהתלמידים/ות לעמוד על גבי הקו. נבקש לצע

תכונה פחות ה  לאחור אםניטראלית או לצעוד    קום אם היאתכונה נחשבת גברית, להישאר במאם הקדימה  

 ת בנוגע לכל תכונה.  את העמדו תלמיד/ה יסכמוגברית. בזמן המשחק 

 

 מתוך התכונות והתנהגויות הבאות:  10עד   7: בחרו הערה למורה

ח ולהיות תחרותי, לקלל וללכת מכות, לשתף חברים ברגשות שלי, לעשות ספורט, לטפח את עור ולהפגין כ

ות לרקוד, לדבר על בנלשיר והפנים ולהתאפר, לבכות, להיות אסרטיבי, להגיד למורה שמישהו מציק לי,  

ולהתחיל עם בנות, לנהוג במהירות, להסתכן, לעשות כושר, להיות קרייריסט ולהרוויח הרבה כסף, להסתכן 

 ולחפש הרפתקאות, להפריע בשיעורים, לעשן ולשתות אלכוהול. 

 

 :דיון בקבוצות

 בעקבות המשחק?  ן/אילו תובנות, שאלות, תהיות עלו אצלכם

 האם היו הבדלים בתפיסות? 

 מה משפיע על התפיסות שלנו? 

 כיצד הן מתפתחות אצלנו? 

 מי מחליט מה נחשב "גברי"?

 

 צפייה בפרסומות: 

 ן נצפה פרסומות וננסה לבחון אילו מסרים הן מעבירות לנו בנוגע לגבריות. מה הן הציפיות מן הגבר כפי שה  

 באות לידי ביטוי בסרטונים? 

 

 אופי הכיתה: לסרטונים מהפרסומות הבאות בהתאמה לשכבת הגיל ו 3עד   2: בחרו הערה למורה

 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/
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   עבודה ראיוןפרסומת    ,לדירה שותףפרסומת י טורקגברים וקפה  ●

וטיפוח   ●   של   לזה  גבר  של  מפוש   בין   על ההבדל,  מן  קרמה  פרסומת,   ספייס  אולד  פרסומותגברים 

  האשה

  פרסומת קולון סטריפים, 101פרסומת קולון גברים וכביסה:  ●

 2פרסומת קסטרו , 1פרסומת קסטרו מה יותר חשוב בגבר?  ●

 

 הפרסומות מעצבות את תפיסתנו לגבי מודל הגבריות האידיאלי.  דיון בקבוצות:

 דונו בקבוצה בשאלות הבאות: 

התמודדות עם כיצד מצטייר "הגבר האידאלי" בפרסומות? )התייחסו למאפייני נראות, תחומי עניין,   ●

 סיטואציות, פתרון בעיות ועוד(

 ? חשתם פוגעים או מוגבלים?ן פחות/הזדהיתםעם איזה ? ן/עם איזה מודל של גבר הזדהיתם ●

 מודלים מוכרים של גברים בחיי היום יום? יםהאם הגברים המוצגים בפרסומות משקפ ●

  ות /רוצים  ן/אי נוחות? האם הייתםל  זה גורם בתקשורת ובקולנוע? האם    יש אלו מודלים של גבריות   ●

 לשנות זאת? 

 באיזה הקשר?אם כן, ? מוכרים לכם/ן "תהיה גבר" או "גבר גבר" יםמושגההאם  ●

 השאיפות שלנו?  על מאתנו מחזיק בו, משפיע על הבחירות וואחת האם מודל הגבריות שכל אחד  ●

 

 השיעור. שלכם/ן מ  המסקנות ואת התובנות  את  יםסרטון קצר או הצגה המבטא,  הכינו כרזה   משימת סיום:

גברים, כמו נשים, מנותבים מגיל צעיר לתחומים מסוימים, להתנהג באופן מסוים ולהימנע מאחר.   לסיכום:

"הגבר האידיאלי" נדרש להדחיק את רגשותיו, להפגין עוצמה וכוחניות, להיות מעורב וכריזמטי ולהימנע 

נמצאים במעין "קופסה" מגדרית המונעת מהם ככל ה גברים  נשיים.  אפשר מביטויי התנהגות הנחשבים 

להרחיב   איך אפשרבמפגש הבא ננסה לבדוק  גבוה.    מחירמשלמים  לבטא עצמם באופן אותנטי ועל כך הם  

 אפשרויות נוספות.   ואת מושג הגבריות ולכלול ב

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WWxN-c2v1nk
https://www.youtube.com/watch?v=WWxN-c2v1nk
https://www.youtube.com/watch?v=WWxN-c2v1nk
https://www.youtube.com/watch?v=h3oNzRX4h9E
https://www.youtube.com/watch?v=h3oNzRX4h9E
https://www.youtube.com/watch?v=h3oNzRX4h9E
https://www.youtube.com/watch?v=h3oNzRX4h9E
https://www.youtube.com/watch?v=BT_cS2V43bA
https://www.youtube.com/watch?v=BT_cS2V43bA
https://www.youtube.com/watch?v=BT_cS2V43bA
https://www.youtube.com/watch?v=BT_cS2V43bA
https://www.youtube.com/watch?v=BT_cS2V43bA
https://www.youtube.com/watch?v=u1M6ekAERhc
https://www.youtube.com/watch?v=u1M6ekAERhc
https://www.youtube.com/watch?v=u1M6ekAERhc
https://www.youtube.com/watch?v=u1M6ekAERhc
https://www.youtube.com/watch?v=u1M6ekAERhc
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CACVKInp9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=Cx2u_Up4Z3k
https://www.youtube.com/watch?v=Cx2u_Up4Z3k
https://www.youtube.com/watch?v=Cx2u_Up4Z3k
https://www.youtube.com/watch?v=_SDjhQiGRKE
https://www.youtube.com/watch?v=zpcULesEF70
https://www.youtube.com/watch?v=zpcULesEF70
https://www.youtube.com/watch?v=zpcULesEF70
https://www.youtube.com/watch?v=-jwFq5WCY0E
https://www.youtube.com/watch?v=-jwFq5WCY0E
https://www.youtube.com/watch?v=-jwFq5WCY0E
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 :  16עור יש

 

 פתיחה ומשימת דיון:  

את  לבקר  נמשיך  הגברים.  על  הפטריארכלי  החברתי  המבנה  של  בהשפעותיו  לעסוק  נמשיך  זה  בשיעור 

להרחיב את המודלים של גבריות. בשיעור   אפשרהייצוגים הקיימים של גבריות ונתייחס לאופנים שבהם  

התייחס רוציםל  נוהקודם  וגברים  שנערים  אך    מה  ש  מוותריםלעשות,  "גברי"משום  נתפס  לא                        . זה 

 ? בדוגמה אישית מי רוצה לשתף אותנו

 

 צפייה בסרטונים:  

 

 .בחרו אחד מהסרטונים הבאים

 סרטון? שבאתגרים  או ה שאלות, ההם הקונפליקטיםה מ נשאל

 " אתה חי בה המסכה! גבר תהיהסרטון פרומו לסרט: " ●

 , דוקותיים, כאןרקדן או מדען ●

 , ד"ר גבריאל בוקובזה על גבריות גבר להיות כואב ●

 

 דיון בעקבות הצפייה:  

 

 את הנקודות הבאות בדיון:   התייחסו לשאלה שניתנה לפני הצפייה והדגישו

ראינו כי נערים וגברים נאלצים להתנהג באופנים שאינם תואמים את מי שהם באמת,   נובהם צפישבקטעים  

האמיתי   כדירק   הטבע  את  לעתים  הנוגדות  תכונות  לאמץ  נאלצים  שהם  ראינו  גבריים מספיק.  להיחשב 

נאלצים לשלם   ן/להשתייך לקבוצה המציגה ערכים הנחשבים גבריים. אילו מחירים לדעתכם  כדישלהם רק  

 נערים וגברים על הצורך להיראות "גבריים"?  

כפ המסורתית:  שבגבריות  הסיכונים  על  דיון  לפתח  יתר יש  עיסוק  ולהצלחה;  להישגיות  בנוגע  ייתיות 

בשליטה, בכוח ובתחרותיות; יחסי קרבה דלים רגשית, בלתי נגישים ומפוספסים; הפיצול הגדול: הדחקת 

מטיפול  הימנעות  סיכונים;  ולקיחת  מגוונות  להתמכרויות  שמתועל  דיכאון  פגיעות;  לבטא  וקושי  רגשות 

 גשית לבין מיניות; הומופוביה ודיכוי של קרבה בין גברים.  בבעיות בריאות; בלבול בין אינטימיות ר

 

 

 

  משימה קבוצתית:

הבנו כי גברים חווים קשיים רבים בשל הקושי לעמוד בציפיות החברתיות. אילו היינו רוצים לעזור לנערים 

, לעשות? )להדגיש: מודעותנמליץ להם  וגברים להיות מי שהם מבלי לחשוש שהדבר יפגע בגבריותם, מה  

  חינוך בבית ובבית הספר, הסברה(.

 :מהן אחתבחרו המשימות הבאות יכולות לתמוך במטרות אלה. 
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"אני איש ומותר לי    הלדוגמ  .הכינו כרזות להפגנה של גברים שרוצים לצאת מ"קופסת הגבריות" •

 (. עודלהכין קליפ, ספוקן וורד ואפשר . )"אחי ,להיות רגיש", "לרקוד בלט זה גברי

להיות מי שהוא רוצה להיות ללא קשר כדי  כתבו לו מה עליו לעשות  .  ברכה לתינוק זכר שנולדכתבו   •

 למין ולמגדר שלו.  

 לעשות זאת בדרך אמנותית.  מומלץהציגו פרופיל של הנער/הגבר החדש:  •

גמישים  היו  אתם קבוצת פסיכולוגים ופסיכולוגיות המייעצת להורים כיצד לגדל את הבנים כך שי •

וחוויות,  המושג  בתפיסת   התנסויות  לבנים,  מובהקים  שאינם  אפשריים  משחקים  הציעו  גבריות. 

 הציעו להורים להגיב לבנים אחרת כך שלא יתביישו לבכות או להביע את הרגשות שלהם. 

 

 :הצגת תוצרים ודיון בכיתה

". יות ים תופסים "גברניסינו להבין כיצד תהליכים חברתיים משפיעים על האופן שבו ילדים, נערים וגבר

עלול להיחשב כלא גבר. פועל על פיה,  כל מי שאינו  ומחייבת. כלומר  הבנו שהדבר יוצר "קופסה גברית" צרה  

משלמים   וגברים  שנערים  המחירים  על  המצוקותכדי  שוחחנו  ועל  יותר  גבריים  האישיות   להיחשב 

 המצב ולהרחיב את מושג הגבריות.  . לכל אחד ואחת מאיתנו היכולת להשפיע עלהכרוכות בכך והחברתיות

 

"פמיניזם זה לכולם" אומרת בל הוקס בספרה המפורסם, המאבק לשינוי אינו רק של נשים ואין מטרתו 

השגת שוויון לנשים על חשבון גברים. ככל שיקדימו גברים להבין כי גם הם נפגעים מאותו מערך של הבניות 

 למען ביסוסה של חברה שוויונית וצודקת יותר. חברתיות, כך ייטב לכולנו ונוכל לפעול יחד 

 

הוא עף, נשרף, מסך  ", של מוקי: "כי זמן לא עוצר,אאב  של  ילדניתן לסיים את היחידה בהאזנה לשיר "

אל  לטרוף את העולם,  ולדעת ולגעת בהכול, וזה הזמן שלך לזרוח תפוס ירח, שוט על ענן. היה לאילן,  עשן.

עד סוף העולם אנ׳לא עוזב  לחבק ולשמור אותך, ואבא כאן תמיד ילד שלי, הכול מחכה רק לך. תפחד ליפול.

 ק בדרך שלך."ילד שלי, לך ר אותך.

 

 קישורים להרחבה נוספת:

  TED, מייקל קימל, הרצאת "לכולם טוב מגדרי שוויון למה" ●

 TED, קולין סטוקס, הרצאת "גבריות על אותנו מלמדים סרטים מה" ●

 TED, הרצאת , טוני פורטר"לגברים קריאה" ●

 1פרק  - וגבריות מיליטריזם - "גבר לגבר להפוך רציתי" ●

 , בני בייליבימינו ונשיות גבריות של חדשות תפיסות עלפרק בתוכנית עושים סדר   ●

 ", אביב יהלום, מכון יסודות  ?יתהמסורת הגבריות  לתפיסת אלימות בין מה" ●

 , גלעד פדבה וגיא חרל"פ, אונב' בר אילן הישראלי המטרוסקסואל  את ואיזם'המאצ ניצח כך ●

 ןמ, תמיר אשהישראלי  הגבר של ורוסיפ ●
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 , חדשות כאן?החדש הגבר הוא  מי": נשי הרגשתי"כתבה  ●

 זה על חושבים אתם מה לו אכפת ולא, בלט רקדן שחרכתבה  ●

 ולנערות לנערים בגרות טקסיכתבה על  ●

  הגבריים הסטריאוטיפים את לפרק הזמן הגיע ●

  החינוך משרד של  הסרטים מאגר בתוךקטעים מהסרט "בילי אליוט"  ●

  החינוך משרד של הסרטים מאגר בתוךקטעים מהסרט "ללכת שבי אחריו"  ●

 )ללא תרגום( "גבריותסרטון העוסק בהגדרת מושג ה" ●
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 " והתבוננות אישית שווה דיבור "סיכום תהליך 

 17שיעור 

 מטרות:

דיבור" .1 "שווה  במפגשי  הכיתתי  התהליך  וברמה    וחשיבה  סיכום  הרגשית  ברמה  התהליך  על 

 הקוגניטיבית 

 שינוי בתפיסות המגדריות הנורמטיביותל תביאקריאת כיוון ללקיחת אחריות ועשייה ש .2

 

 יעדי ביצוע:

 יסכמו את תהליך הלמידה ויעריכו אותו כשהם מתייחסים לתובנות,  התלמידים/ות .1

 לתפיסות ולעמדות חדשות שרכשו בעקבותיו             

 ן/יזהו שינויים אישיים בתפיסת המגדר שלהם ים/ותהתלמיד .2

 יציעו רעיונות לשינוי חברתי.  ים/ותהתלמיד .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למורה:

הגענו לשיעור האחרון המסכם את התהליך בתוכנית "שווה דיבור". מומלץ ששיעור זה יישא  
 אופי חגיגי ומיוחד.  

הכיתתיים   שפתחוהעלינו  במפגשים  רבות  צוהר  שאלות  וההבניות ל   בפנינו  המגדר  עולם 
 החברתיות. 

ם עוד  מדובר בתפיסת עולם שנשענת על ערכי השוויון וכבוד האדם, רביהואיל ואין ספק, ש
 התחומים, הסוגיות ועולמות התוכן שמגדר ושוויון בין המינים נוגע בהם. 

וריחוק. חיבור  נקודות  להניח שבמהלך השיעורים התגלו התנגדויות,  בין    סביר  הדבר שונה 
 תלמיד לתלמידה, בין ילד לילדה. 

 , בהדגשת התהליך שעברנו וסימני השאלה שעוררנו.שיעוריםנבקש לסכם את ה
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 שיעור שהיה לי משמעותי   - שלב א  

את רשימת הנושאים העיקריים בהם עסקנו בשיעורים, ונבקש מהם/ן לבחור    נחלק לתלמידים/ות 

 פי הטבלה: - את התחושה המתאימה ביותר על 

 

 הפתיע  הכעיס  ריגש  עניין  נושא השיעור 

     . בין מין למגדר 1

     סטריאוטיפים מגדריים   . 2

     ייצוגי מגדר במדיה   . 3

     שפה ומגדר   . 4

     שלי תפקידים במשפחה    . 5

     . עולם העבודה 6

     . מאבקי נשים 7

     . פמיניזם 8

     . מדד המגדר בחברה הישראלית 9

     . אלימות מגדרית 10

     . פורנוגרפיה וסחר בבני ובנות אדם 11

     . מרחב בטוח ולהטב"ק 12

     . מודלים של גבריות 13

 

  ולהסביר   שיבחרו   נושא   להציג   ות / מהתלמידים   נבקש   בו   כיתתי   דיון   נערוך ,  הטבלה   מילוי   לאחר 

 . ן / בחירתם   את 

 מהו הנושא שהכי השפיע עלי?  •

 חושב/ת עליו היום?אני מה חשבתי על נושא זה בעבר, ומה  •

 מאיזה שיעור קיבלתי זווית ראייה חדשה?  •

 האם יש נושא שהמשכנו לדבר עליו גם מחוץ לשיעור? עם חברים/ות? עם ההורים? •

 מחיי היום יום שלי לשינוי בתפיסת המגדר שלי?   הדוגמהאם יש לי  •

 ? שהוצג   השיעור   לגבי   דומה   שהרגישו   ות / תלמידים האם יש עוד   •

 

 . לעלות   וההתנגדויות   הרגשות ,  הקולות   לכל   לאפשר   זה   בסיכום   גם   חשוב 
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 גמר   תעודת   - שלב ב  

התהליך  סיום  של  משמעותי  אלה,    לציון  משיעורים  מוחשית  לעצמם וכמזכרת    ן / יעניקו 

 : זה נוסח ה ב התלמידים/ות תעודת גמר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לתעודה וזאת
 : ______________________שאני

סיימתי את לימודי תוכנית "שווה דיבור" 

 בשנת: ______

 ...הם שלמדתי עיקרייםה הדברים

• __________________________ 

•__________________________ 

•__________________________ 

•__________________________ 

 הרעיון שלי לשינוי הוא...  
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 המורה:  דברי - לסיכום

- החברתיים  ים. הפערים  משקפיים מגדרי  ,מציאותב  תבונןנ  שים שדרכםניסינו השנה להרכיב משקפיים חד

המגדריות קיימים בכל תחומי חיינו: משפחה, לימודים, עבודה, בריאות, פוליטיקה תרבותיים וההטיות  

 לפיכך כדאי להיות ערים להם כדי להביא לצמצום הפערים האלה.  עוד,ו

ממנה בשלבים שונים   ופקובתוכנית זו ובתובנות שה  שנלמדון לזכור להשתמש במושגים  /םאני מזמינ/ה אתכ

בחייכם/ן, הן ברמה האישית של כל אחת ואחד והן ברמה החברתית. 
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