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 ליליבןעמי

הקדמה למורה

."מבואלמגדר"או"נשיםוגבריםמפלסטלינה":שם המקצוע

.מגדר/וציולוגיהללאידעקודםבס',י-'סממלכתיבכיתותט"תלמידותותלמידיםבבה:קהל היעד

.מתייחסהןלנשיםוהןלגבריםאך,מסמךזהנכתבבלשוןנקבהמכאןואילך*

מדעיהחברהוהרואהעצמהכבעלתהשקפתבעלתרקעאקדמיבמורה:מנחת המקצועמהדרישות 
.התומכתבשוויוןביןהמיניםעולם

שעותשבועיות7:היקף לימודים

 : ת המקצועומטר

 במגדרהקנייתידעבסיסי .2

-הסביבההקרובהוהעולםהאישי,לניתוחהחברהמגדרית-רכישתכליםשלחשיבהביקורתית .7
 .הפנימי

ם/ביןאםבעולמן,הנעתהתלמידותוהתלמידיםלהובלתשינויחברתילכיווןשלשיוויוןביןהמינים .3
.םהרחבהיותר/הפרטיוביןאםבסביבתן

 (.בשונהמעבודהסיכומית,ודתחקררכישתכליםלכתיבתעב)כתיבתעבודתחקר .0

 :יםתווך דידקטי יעמוד

כךלמשלבכיתהתהיההתייחסות.(קהלהיעד)חומרהלימודלעולמןשלהתלמידותהתאמת .2
:דוגמאנוספת.ופחותלסוגייהשלתעשייתהזנות('הסרתשיערוכד,דיאטה)נרחבתלמיתוסהיופי

ןלהתייחסלכךשהבתממתינהשהבןיזמיןאותהנית,כאשרמדבריםעלהיחסיםשבינהלבינו
 .)כתלעולםהמבוגרותיהשי(ופחותלהתייחסלהצעתנישואין;דייט/אויציעלהחברות,לרקוד

 הוראהעשירהבדוגמאות .7

לדוגמאכתבתעיתון.לעודדאתהתלמידותלשיםלבלנושאבחייהיוםיוםולהביאסיפוריםלכיתה .3
 .טיתשנחשפואליהאותיאורשלפרסומתסקסיס
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,תמונה,סרטוןרלוונטימיוטיוב:לתבלאתההסברהפרונטליבאמצעיהוראהנוספים:גיווןמתודי .0
 .'סיפורמהחייםוכו

ובוזמניתלהוסיףביטוימקביל"מגדריות"תוךכדיההסבריםלהשתמשבמילים:לדברמגדר .5
. מרגע הלידה ועד ליום מותנו גדרחיברות למכולנו חווים :לדוגמא.המסביראתאותןמילים

באופן  'וכד לדבר/להתלבש/לחשוב/הסביבה שלנו מעצבת אותנו ומכוונת אותנו כיצד להתנהג
( או בן שמתנהג כמו בת, למשל בת שמתנהגת כמו בן)אם אנו סוטים מהמסלול . המתאים למין שלנו

.סלולהוקעה הדורשים מאיתנו לחזור למ/מיד נקבל סימנים ברורים של סלידה

(F.A.Q)  שאלות נפוצות: או,  קשיים צפויים

כאיננה"שבדר,שהינהחשיבהמסדרגבוהחשיבה ביקורתיתהמקצועדורשמהתלמידותלפתח
מובן"תנוטותלקבלאתהמציאותכוילד.אלאהיאחשיבהנרכשת,מופיעהבאופןטבעיאצלילדות

לחשובבאופןהמערערותנוטןכאינ"ובד,צריךלהיותהדבריםקוריםכךמכיווןשככההיהלדידן,"מאליו
גםכאשרניצוץשלחשיבהביקורתיתמתעוררבתלמידות,במקריםרבים.והמבקרעלהמציאותהקיימת

זההיהטובבשביל","יהיהבסדר","ככהזוהמציאות"הסביבהממהרתלכבותאותובטענותכגון–
".זהיהיהטובגםבשבילך–אמך

,המקריםחשיבהשלילדותמאופיינתגםבאגוצנטריותובאדישותבכלהנוגעלצורךבצדקחברתיברוב
גםעובדותאלהמקשותעלההבנהועל.ולאבמבטסוציולוגירחבאובמבטחברתיאקטיביסטיואיכפתי

.הלמידהשלהמקצוע

:תשלתלמידותאספנושאלותוהערותשכיחו,ל"במטרהלצלוחאתההתמודדותעםהקשייםהנ

".אנילאמושפעתמהחברה.אניבוחרתמהללבוש" .2
 "אנימסירהשיעררקבגללשככהיותריפהלדעתי"

".דודהשלימנהלתבכירהומרויחהיותרמבעלה" .7
".'עושהכלים,ואהמטפלהעיקריאצליבביתאבאה"

,השלתופעותחברתיותדהיינובדיק,הביקורתהמגדריתנעשיתבעדעינייםסוציולוגיות:תשובה
ולאהתבוננותעלמקריםפרטיים–התנהגותהחברה,התבוננותסטטיסטיתעלהתנהגותהרוב

 .(בניגודלסוציולוגיה)פסיכולוגיהתחוםהכמוב

"?אתשונאתבנים?הבניםאשמים" .3
הבוסבעבודהשבוחרלקבלאתהגבר.החברהאשמה.ים/לאהבנותולאהבניםאשמות:תשובה

אלאהואעושהאתזהבאופןטבעי,הואלאעושהאתזהבכוונה–ולאאתהאשהלמשרתהניהול
.כךגםהגננתשמפנהאתהבנותלפינתהבובותואתהבניםלפינתהמכוניות.מבלימשים

הבן,בןהזוגשלנו,סבאשלנו,אחשלנו,הבניםהםהאבאשלנו.הפמיניסטיותלאשונאותבנים
 .אנשיםשאנוהכיהכיאוהבותאלוה.שלנו
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..."אנילאפמיניסטיתאבל:"או"?גםבניםיכוליםלהיותפמיניסטים" .0
שבהיכוליםאידיאולוגיה,פמיניזםזוהיהשקפתעולם.גםבניםיכוליםלהיותפמיניסטים:תשובה

.השצריךלהיותשוויוןביןהמינים/כלמישמאמינ.לאחוזגםבניםוגםבנות
ושקרישכןנוצרדימוישלילי,בימנורבותורביםחוששותלהגדירעצמןכפמיניסטיות,עםזאת

אני:"לכןשגורהביטוי.(שונאותגברים,שורפותחזיות,משופמות,פמיניסטיותמכוערות)למילההזו
-אישכןהואקשורוכרוךב,מצבזההינומצער".אבלאנימאמינהבשוויוןביןהמינים,לאפמיניסטית
הסטריאוטיפהשלילישישלפמיניזםהואדרךלהחלישאתהפמיניזםואת,כלומר.השוויוןהקיים

תגובהשליליתהנובעתמהצלחת,תגובתהתנגדותלפמיניזםBackslash)המאבקלשוויוןזכויות
?מהניתןלעשות.(הפמיניזםומהאימהשהואמטילעלההגמוניההמבקשתלהגןעלמעמדהוכוחה

כךיחלשהסטריאוטיפהשליליותתחזקהאידיאולוגיה"אניפמיניסטית"שיותריצהירוככל
.הפמיניסטית

ככהנראית"המצהיריםבגאוהריטאיםוסלבריטאיותאמריקניותבסלסרטוןהמציג:העשרה
 http://www.youtube.com/watch?v=3YA13GNT8Mc"ית/פמיניסט

"?נכון,פמיניזםזההרפורמים" .5
אבל.הרפורמיותהןפמיניסטיות.הרפורמיםהםזרםביהדותהמכוניםגםיהדותמתקדמת.לא

ללאקשר,פמיניזםזותפיסתעולםשכלאישהואישיכוליםלאחוזבה.פמיניזםזהלארפורמים
מבויסתום,קולךעמותת)ישנןגםאורתודוקסיותשהןפמיניסטיות,כךלמשל.םהדתית/לאמונתן

 (.ועוד

"?למהללמודאתזה?אזמהאתרוצה.איןשוויון.הבנו.אוקיי" .7
שלבראשון,אםאנושואפותלשוויוןשכזה.לרעתןשלהבנות,זוהיעובדהשאיןשוויוןביןהמינים

אתהזכות,בשלבהשני,מודעותזותעניקלנו.יוןלשיםלבלקיומושלחוסרהשוו–הינומודעות
מובן"לבחורבמודעהאםלהמשיךלצעודבמעגלהמסלולהשוביניסטיהנורמטיביהאורטודוקסיה

מישתבחרבכךאף,בשלבשלישי.לחפשאפשרויותנוספות/אוהאםכדאילבחון,שלחיינו"מאליו
למשלבאמצעותהבעתהתנגדותלמופעיםשל)יתתוכללקדםאתהשוויוןביןהמיניםבצורהאקטיב

(.אולמשללטפסלעמדותהשפעהשיאפשרולהלקדםאתהשוויון;דיכוינשים
מדוברבפרסומתשוביניסטיתלמכוניתמשפחתיתשבה.דוגמאלכךשאפשרלשנות–ראינספחא

סטודנטיותפמיניסטיות.גאומנותואילוהבנותכיפותוכאוהבותשופינ,הבניםמוצגיםכבעליקריירה
בנספח.כתבואלחברתהמכוניותשבחרולתקןאתהפרסומת(ה"תאאל)מהאוניברסיטההעברית

(.7424שנת)שבוהחליפואתהבתהמדגמנתלבתרופאה"אחרי"וה"לפני"אנורואותאתה



:ואינהרנטיתיתתוכניתהלימודיםמתחלקתלשניחצאיםמבחינהכרונולוג: שלד תוכנית הלימודים

חציוהראשוןשלהשיעוריםיתמקדבהקנייתמושגיםבסיסייםבמגדרבפרט:מבואלמגדר(א)
.מגדרית-וברכישתכליםשלחשיבהביקורתית,ובסוציולוגיהבכלל

?איךכותביםעבודתחקר-חציוהשנישלהשיעוריםיתמקדבכתיבתעבודתחקר:עבודתחקר(ב)
שלבזהכוללמלבדהוראה.ב"איתורביבליוגרפיהוכיוצ,שאלתחקרבחירת,מבנהנכוןשלעבודה

.יםבתהליךכתיבתהעבודה/פרונטליתגםליוויאישיצמודשלהתלמידות

http://www.youtube.com/watch?v=3YA13GNT8Mc
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בתקופהזוכלתלמידהתציגאתהעבודהשלה":הרפראטים"לאחרהגשתהעבודותמגיעשלב
הרפראטים.ותההיאתכיןמראשא(פווארפוינט)פוכןבאמצעותמצגת"לפנישארהכיתהבע

מאפשריםלכלהכיתהלהנותמהעשרהשלמגווןהנושאיםבהםבחרוהתלמידותלחקורוכן
.מאפשריםלמורהלנצלהיטבאתהזמןהנותרביןהגשתהעבודותלביןסיוםהשנה

 :"נשים וגברים מפלסטלינה"אנשי חינוך אודות התוכנית נשות ורקע ל

שזיוומרקס"סהתיכוןע"מופעלתבהצלחהכפיילוטבבה"םוגבריםמפלסטלינהנשי"תוכניתהלימודים
'התוכניתמדישנהמשולבתבלימודיההומניסטיקהבשכבהט.שבירושליםבשלושהשניםהאחרונות

שבמחציתאחתשללימודי"ש3-התלמידיםזוכיםל.ליליבןעמי,יכותבתהתוכנית"ומועברתע
ובמחצית(מושגיםונושאיםבסיסיים)הראשוןהתלמידיםלומדיםאתנושאהמגדרברבעון.הומניסטיקה

השניההםבוחריםנושאלעבודתחקרוזוכיםלהדרכהולליווימהשלבהראשונישלבחירתהנושאדרך
.חקירתוועדלהגשתהעבודההכוללתביבליוגרפיהאקדמית

כפי,ימישלעיצובזהותשהקריןכלפיחוץיםחוותתהליךפנ/יםרבות/במהלךהתוכניתתלמידות
תוכניתזוהולידהתוצריםשלהתלמידות.חברותיהןומשפחתן,מורותיהן,שמעידותהתלמידותעצמן

בצורתעשרותעבודותחקרבנושאהמגדרוסרטוןוידאושבוהתלמידותמסתכלותאחרוהעל
.הפרספקטיבההחדשהוהמכוננתשהפנימהבעקבותהלימודים

החל–חקרונושאיםמגווניםבנושאמגדר'תלמידותותלמידישכבהט,בשלושהשניםהאחרונות
ספרים,פרסומות,הצבאוהעבודהועדלחינוךבגילהרך,דרךעולםהספורט,משמותהמשפחהשלנו

.וסרטים

עלמספריםכיהלימודיםהביאואותםלהסתכלותביקורתיתחדשה,רובהתלמידיםשלמדובתוכנית
התלמידיםמבקשיםלחלוקעמיאתההשפעה,במהלךהתוכניתולאחריה.המציאותהמגדריתשסביבם

אתמולצפיתיבטלויזיהוראיתיפרסומת:"כךלמשלסיפרוליתלמידים.שלהשיעוריםעלחייהם
–אנישואלתאותו-עכשיובכלפעםשאבאמבקשממנילשטוףכלים","שוביניסטיתשהרגיזהאותי

".בצופיםכולםהתחילולקרואליהפמיניסטיתשלהשבט","?מדועהואלאמבקשגםאחילעשותזאת
עלכן.בשיעוריםהמקצועייםשלהם-גםמוריםממקצועותאחריםמספריםליעלההדיםשלהשיעור

  .ערכתיסרטוידאושבומרואייניםתלמידיםרביםומספריםזאתבגוףראשון
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 למגדרמבוא  :אר שע
(2דףלתלמידה'ר) ?מה זה מגדר .א

 :מטרות

 דרישותהמקצוע,מבנההמקצוע,התחום,היכרותעםהמקצוע .2

.שבהםיעשהשימושתדירבהמשך,היכרותעםמושגיםבסיסיים .7
אםישנםמושגיםמגדרייםבהםאתנוטהלהשתמשתדירותשאינםברשימתהמושגים:הערהלמורה

 .אתיכולהלבחורללמדגםאותםבשיעורזה(וידיכ,פטריארכיה,הסללה,הדרה,כגוןסקסיזם)

 .פתיחהנעימהוכיפיתשתעשהחשקלהמשיךוללמודאתהמקצוע .3

 :מערך השיעור

היכרות.א
הצגת המורה-
(.בהתאםלמידעבפרקההקדמהלמורה)הצגת שלד תוכנית הלימודים-
74%,חןמושגיםבו24%,רפראט+עבודתהחקר64%:המלצה)הצגת האופן בו ינתן הציון-

נוהגתכתלמידהבכלהנוגעלהבאתהרצינותוהאופןבוהתלמידהתלמידותמבטאתאת–תלמידות
(.'הגשתמטלותוכד,איחורים,ב"ש,ציוד
תואר)בעיקרבתאריםמתקדמים,תחוםלימודיהמגדרנלמדכיוםבאוניברסיטאות:הצגת המקצוע-

כך.מאמריםוהחומרים,מדוברבתחוםעתירידע,אףעלפיכן.ס"ואינונלמדכמעטבבתיה(שניושלישי
–באנגליתאובעבריתבמנועחיפושברשתFEMINISMאוGENDERלמשלאםנקלידאתהמילה

החלמחיינו,תחוםזהמענייןמאודגםמכיווןשהואנוגעכמעטלכלפןבחיים.נקבלמליוניתוצאות
,ההוריםלמשל–דרךהאופןשבומתנהלתהמשפחהשלנו,ההפרטייםבחדרהשירותיםמולהמרא

לצורתלשפהודרךהטלויזיההמוסיקההסרטיםהספורטהצבאהממשלהועד,היחסיםשבינולבינה
כלעודתכתבואותהמזוית–למעשהתוכלולכתובאתעבודתהחקרכמעטבכלתחום.החשיבהשלנו

.הראיההמגדרית
רהנוהגתלדבראולכתובבלשוןנקבהכלשוןסתמיתובמידהוהתלמידותאינןבמידהוהמו:לשון נקבה-

.מומלץלהסבירבשלבזהאתהראציונלשבכך-רגילותלכך
 .עייניבתוךההקדמהלמורהלעיל:FAQ-
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 ?למה ללמוד מגדר.ב
ראשוןהינושלב,אםאנושואפותלשוויוןשכזה.לרעתןשלהבנות,זוהיעובדהשאיןשוויוןביןהמינים

אתהזכותלבחור,בשלבהשני,עניקלנומודעותזות.לשיםלבלקיומושלחוסרהשוויון–מודעות
של"מובןמאליו"במודעהאםלהמשיךלצעודבמעגלהמסלולהשוביניסטיהנורמטיביהאורטודוקסיה

אףתוכללקדםאתמישתבחרבכך,בשלבשלישי.לחפשאפשרויותנוספות/אוהאםכדאילבחון,חיינו
או;למשלבאמצעותהבעתהתנגדותלמופעיםשלדיכוינשים)השוויוןביןהמיניםבצורהאקטיבית

 (.למשללטפסלעמדותהשפעהשיאפשרולהלקדםאתהשוויון

'ר)טרםההאזנהלחלקלתלמידותאתמילותהשיר.מאת להקת חובבי ציון "רוצה בנות" האזנה לשיר.ג
 (.2דףלתלמידה

 : דיון.ד
 ?איך הרגשתן בפעם הראשונה ששמעתן את השיר, בנות
 ?איך הרגשתם בפעם הראשונה ששמעתם את השיר, בנים

 ?איך הבנות מוצגות בשיר
?איך הבנים מוצגים בשיר

בשלבזהבדרךכללהבנותמביעותחוסרנוחותמןהאופןבומוצגותהנשיםבשירואילוהבניםרואים
זלזולבנשים,יםלבכיבשירישנםביטוייםברוריםשלהחפצה/יםשמות/רבות.בשירכשירמשעשע

מנגדהבניםמוצגיםכמישרקמחפשיםמיןולא.כזולות,והתייחסותאליהןכאלאובייקטמיניבלבד
.משנהלהםמיהיהפרטנרית


.אתהתשובותלכתובעלהלוחבטבלה*
בהזדמנותזו.מרותשהשירמציגאתהבנותכחפץבמקריםרביםישנןתלמידותהאו,במהלךהדיון*

.כדאיללמדאתהמושגהחפצה
,חשובשיהיהמדוברבשירפופולארי.חדישיותר,המורהיכולהלבחורשירסקסיסטיאחר*

 .שהתלמידותמכירותואףאוהבות

.החפצה,פמיניזם,שוביניזם,מין,מגדר:מושגיםללמודאתה.ה
.מגדרשכןלמעשהאנולומדות,כמושגהמרכזישלהקורס"מגדר"שגלהדגישאתחשיבותהמו*

.שיערארוךלבנותושיערארוךלבנים:לדוגמא.ההבדליםהתרבותייםשביןבנותלביןבנים-מגדר
.איברימין:לדוגמא.ההבדליםהביולוגייםשביןבנותלביןבנים-מין

.פניהמיןהנשי-המיןהגבריוהצדקתהעדפתועלשוביניזםגבריהואהאמונהבעליונות-שוביניזם
מערכתשלאמונותורעיונותהמשתייכיםלתנועהחברתיתהמתייחסתלאפלייתנשיםונאבקת-פמיניזם

.בריםנגדהעלמנתלהשיגשוויוןזכויותביןנשיםלג
אדם-השלבניפורנוגרפיהמעודדתהחפצ.כאלחפץ(בןאדםאובעלחיים)התייחסותליצורחי-החפצה

.ושלנשיםבפרט

 

 



 

 

 

 ליליבןעמי

 חומרי עזר לגיוון מתודי

חובביציון"/רוצהבנות"האזנהלשיר

ynet,46.43.7422,"?טובהאועולה,האתשווהכמ",ליליבןעמי:מאמרעלהחפצתנשיםבפרסומות
4038067,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4038067,00.html
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(7למידהדףלת'ר)השפה העברית .ב

איהשוויוןבין.תופטריאכליןהמציאותוההיסטוריההשפהאינהניטראליתאלאנושאתערכיםגברייםכי
בעצםהדיבור-כלומר.בשפותאחרותכמוגם,הנשיםלביןהגבריםבאלידיביטויגםבשפההעברית

.הבנות/תורמותלדיכויהנשיםאנווהכתיבה

שכןזוהימילהשגורה;בןזוג,במשמעותשלאיש"בעל"עלהבעיתיותשבמילהבהרחבהמומלץלדבר
.ביותרגםבעולמןשלהתלמידות


בעלי

?מתיאנומשתמשותבמילהבעל
המילהבעלהיא?מיבעלהאשה?מיבעלהכלב?הביתמיבעל?מיבעלהתיק?מיבעלהקלמר
לפניהנישואיםהיארכושהאבונושאתאתשם.האשהנתפסתכרכושהגבר.בעילה,מהמילהבעלות

הגבר.הכתובההיאשטרקניין.ונושאתאתשםמשפחתו1ולאחרנישואיההיארכושהחתן,משפחתו
זהכאילו.היאכןמכנהאותובעלי.האשהשלי"=אשתי"הואמכנהאותה,"בעלתי"לאמכנהאתאשתו

.אניהעבדשלך:היאאומרת
במשמעותזו"בעל."עבורהאישהנשוילאישה בתורה היאהמילההרווחתוהשכיחה "אישי"-אישי

אברהםהיה)הייתההמילההנהוגהבאותהתקופה "אישי"ומכאןאנולמדותש)!(נדירההרבהיותר
2.ראוישנחזורלמקורותבנקודהזו(.האישהשלשר

י" ְקְראִּ יתִּ ישִּ יוְֹלאאִּ ְקְראִּ יתִּ יעֹודלִּ ְעלִּ דימויהשכיחמתייחסלהושעספרבהקשרהפסוק:21בהושע"בַּ
לוולאןנאמעםישראליהאמבקשש'באותוקטעה.ישראלמדומהלכלה-מדומהלחתןועם'שבוה

מערכתיחסיםזוגית-ואכן.הדדיות,אהבה,תיחסיםשלנאמנותמבקשמערכ'ה.עבודאתהבעלי
אך,בטקסטמתכווןלאלהבעל"בעל"נכוןש.ולאשלבעלואשה,תקינהובריאהתהיהשלאישואישה

וכךהושעמשליםאתהמטאפורה'אדוני'ולא "אישי" נבחרההמילה'איןלהתעלםמהעובדהשעבורה
(.ולאאדוןואישה,הדדיות-האישואיש)בצורהחלקהויפה

ובוהואמסבירמדועלדעתוישלומרלהציגלתלמידותאתהמכתבשכתבבןגוריוןמומלץבענייןזה*
(.7דףלתלמידה'ר)אישיולאבעלי

 


                                                           
1
ישנהסצנהשבההחתןמבקשאתידהאשהמאביהאומבקש,בהרבהסרטיםאמריקאייםאובאגדותילדיםקלאסיות 

אתבתו"מוסר"האב-בהליכהאלהחופה-בטקסהחתונההאמריקאיהמסורתי,עדהיום.מהאברשותלשאתאתהבת
.סיטואציותאלומשקפותבעלותעלהאשהועלרצונותיה.באופןסמלי,"העברתבעלות",מידלידבכךהיאעוברת,לחתן

2
,7בראשיתג:לדוגמא.פעמיםבמקרא23מופיערקבןזוגבמשמעות"בעל",לעומתזאת.מקומות17-במוזכר "אישי" 

;6,5שמואלביד;20מלכיםבד;3יט,7יםיגשופט;2,1ל,72,23במדברה;74ל,21ל,25ל,30כט,3טז,27
3רותא;05יחזקאלטז



 

 

 

 ליליבןעמי

עקרתבית

אשהנשואה)מדינתישראלמכירהרקבנשיםכעקרותבית-יותרמכך.רובעקרותהביתהןנשים
3"(.עקרבית"לאכךלגביגבר.ופטורהמתשלוםביטוחלאומי"עקרתבית"ובדתמוגדרתכשאינהע

מבחינתהשפההעברית:ניתןלפצלאתהתשובהלשניים?האםלמילהעקרתביתישקונטציהחיובית
סטטוס)ומבחינתתפיסתהחברה

(.חברתי
מהמקור.לא–מבחינתהשפה
מהמילה?הכינויעקרתבית

עקרהזוהימילהעם.עקרה
קונוטציהשליליתבתרבות

האם.פוריות-שלאיהיהודית
האם?עקרתהביתאיננהפוריה

עבודתהאיננהנושאתפירות
.כמובןשלא?ותוצרים

ישהטועניםשמקורהכינוי*
עם.עיקרהבית,"עיקר"במילה
מבחינהדקדוקיתזה,זאת

4(.בגללהניקוד)בעייתית
נשיםלא.לא-החברמבחינתה

,רוצותלהיותעקרותביתהיום
עבודה.אלאהןרוצותלעבוד

,מוגדתכסוגשלהגדרהעצמית
.מימושעצמי

עקרתהביתלמעשהעובדתבעבודותהכיקשות?האםעקרתהביתבאמתלאעובדת-עםכלזאת
יותר,מאודשעותעקרתהביתעובדתהרבה.מלוכלכותוהכילאמוערכותשיש,מתישותהכי,פיזית

,עיצובהבית,קניותלבית,בישול,כביסה,סדר,בעבודותניקיון,שעותביום2-1מבעבודהרגילהשל
(.ולפעמיםגםבאיש)וטיפולבילדיםאחזקתהבית

עבודתהאיננהמוערכתהןמהבחינה–לארקשעקרתהביתעובדתקשהמאודוהרבהמאוד-מכאן

                                                           
3
 המעמד הייחודי הזה שמור לנשים בלבד שכן, מדינת ישראל גבר אינו יכול לקבל מעמד חוקי של עקר ביתב 

paz/69050.asphttp://www.notes.co.il/uri 

 ;הבישול והטיפול בילדים, הניקיון, מכאן שלפי החוק כנראה משהו בגנים הניקביים שלנו מייעד אותנו לעבודות הבית

.מנגד הגנים הזיכריים מייעדים אותם להיות בעלי הפרנסה ומקבלי השירותים בבית מהרעייה

4
ולא"עיקר"ףמתוךהמשמעות"ןובקו"יבטאועםסגולבעי"עקרבית"האקדמיהללשוןקבעהשאתלשוןהזכר7446בשנת 

".עקר"

http://www.notes.co.il/uripaz/69050.asp
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(.5צבירתפנסיהלמשל)הבחינההכלכליתוהןמ(סטטוס)החברתית


מזכירהאלקטרונית

והמנהלהוא)מכיווןשכמעטתמידהמזכירההיאאשה?בלשוןזכר"מזכיראלקטרוני"מדועלאאומרים
(.גבר

."משיבון"מעתהאימרו

מקצועות

.ולתתלתלמידותלהשליםאותה(ללאטורההערות)מימיןטבלהאתהלציירעלהלוח

.בטבלההתלמידותישלימואתהמיליםהחסרות.גשותהןהמיליםשיוצגובטבלהדםהמוהמילי

טבלהלמורהטבלהלתלמידות

הערותנקבהזכרנקבהזכר

 תופרת
 

 תופרתחייט
?למה.לא?האםאפשרלומרחייטבנקבה

בעלסטטוסגבוה?אילומביןשניהמקצועותנשמעיוקרתייותר
.הגבריהמקצוע.חייט?יותר

 מזכירה

 

 מזכירהמזכיר

מזכירישוב,כגוןמזכירהממשלה,כ"מזכירזהותפקידבכירבד
כדליהאיציקהתמנתה"כשח,למשל(.הואמנהלהישוב)

היאהקפידהעלכינויה-לתפקידהמכובדשלמזכירתהכנסת
".מזכירהכנסת"בתוארהזיכרי

מעצב 
 שיער

 
מעצב  

שיער
ספרית

.טבחית,שף–אזובהמשךלדוגמ

                                                           
5
שכן,נוצרמצבשבולגברישפנסיהיפה–במקרהשלגירושיםלאחרהרבהשנותנישואים:הרחבהבענייןצבירתהפנסיה 

טיפלהבילדיו,הכיבס,כיאשתובישלהבעבורו)בכלאותןשנותנישואיםהואקיבלסביבהנוחהלעבודולהתקדםבעבודה

כתוצאהמכך.זאתמכיווןשעבודתהביתשלהנטולתערךכספי.פנסיה(אוצברהמעט)ואילוהאשהלאצברה;('ובערביםכו

.עלאףשעבדהומילאהאתחלקהבתאהמשפחתי,היאנותרתענייהלאחרהגירושים



 

 

 

 ליליבןעמי



 
 / גננת

מטפלת 
במעון )

 (יום

 

/גנן
מטפל

 גננת

כיצדקוראים,אםכך.גנןמשמעולרובאדםהעובדבגינה
.גננית?לאשההעובדתבגינה
זהכךמכיווןשזה.איןמילהיחודית–גנןהעובדעםילדים

.רובהמטפלותבילדיםהןנשים.נדיר

 דוקטור

 פרופסור



 דוקטור

 ופסורפר

בנקבהאין

.בעברלנשיםאסורהיהללמודולהשכיל.הסיבההיסטורית
.בתוארהיוקרתייכללאחוזגברבלבד

ראש 
 ממשלה


ראש 

 ממשלה
בנקבהאין



אב בית 
הדין 

השופט)
בראש
ההרכב

 (ש"בבימ



אב בית 
הדין 

השופט)
בראש
ההרכב

 (ש"בבימ

  

בנקבהאין

ביתהדיןבביתהמשפטשופטתהעומדתבראשהרכב,בימנו
".כבודהשופטתדוריתבייניש,אבביתהדין:"מכונהכך

 רבי, רב



 רבי, רב
?,רב
?רבה

ביהדותהאורתודוקסיתתפקידיהנהגהסגוריםבפניהמין
רפורמים,קונסרבטיבים)בקרבזרמיםאחריםביהדות.הנשי
דרהישנוויכוחלגביההג.נשיםמוסמכותלתפקידהרבנות(ועוד

.ישהנוהגותכךוישהנוהגותאחרת,שלהתפקיד
 ".רבי"איןמקבילהבנקבהלמילה

אלאאשתהרב;משמעותהמילההיאלארבנקבה–רבנית

שזוכהבתואררקמעצםהיותהנשואהלרבולאבזכות
.השכלתהאוכישוריהאוניסיונה

 אדון


גברת אדון
תכוחניתשלשליטהבמילהזוטמונהמשמעו.אדונות,אדון

אדון"לדוגמא.המילהאףמשמעתיחדעםשםהאל.ועליונות
".עולם

רופא 
 /ואחות 
מנהל 
 ומזכירה




רופא 
 /ואחות 
מנהל 
 ומזכירה

רופאה
/ואח

מנהלת
ומזכיר

בנקל".אחותרופאו"אלא"רופאהואח"אנולארגיליםלומר
היותרניתןלשיםלבשהמקצועשלהזכרהואבעמדהבכיר

?מדועכךמקובללדבר.מאשרהמקצועשלהנקבה
כאשרנתבקשלתתדוגמאלמקצועעריכתהדיןנאמרמיד

אךלגבימקצועבסטטוסנמוךיותרכגון,"עורךדין"או"שופט"
.בלשוןנקבה"מנקה"או"ביתעוזרת"נאמרמיד–ניקיון
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לשוןזכרכברירתמחדל

זאתמכיוון.בכיתהגםאםישזכראחדבלבדבחדרוכיתהמלאהבנותבעבריתישלדברבלשוןזכר
.ביחידוברבים,שלשוןסתמיתולשוןברירתהמחדלהיאזכר

...נמק,הדגם,הסבר:בחינותהבגרותבישראלמנוסחותבלשוןזכר

"ורקשרצ"באתריאינטרנט;"ברוכיםהבאים""האט"בשלטיםבכביש?היכןעודאנונתקלותבלשוןזכר
".לחץכאן""הוסףתגובה

זאתאףעלפי.בחברה"אחר"להיותה–כלהזמןמדבריםאלהבנותבלשוןזכרוהןמתרגלותלכך
(.52.0%)למעשהנשיםהןהרובבחברה.שנשיםאינןמיעט

:שפותאחרות

.ובצרפתיתלהלןדוגמאותלאפלייתנשיםבאנגלית.אפלייתהנשיםבאהלידיביטויכמעטבכלחברה

.גםבצרפתיתישזכרונקבהוגםשםלשוןברירתהמחדלהיאלשוןזכר,כמובעברית:צרפתית

בהתאםלמצבה–תיהאמסייהלגברומאדאםאומדמוזללאשה/תוארשלכבודלפלונית:דוגמאנוספת
להודיעברישאיןלךברירהאלא-באירועיםרישמיים-כלומר(.נשואהאולאנשואהבהתאם)המשפחתי

זוגאושמאאתרווקה-האםאתרעמזלךומצאתבן,אולא"למכירה"גלילכלמאןדבעיהאםאתפנויה
.כיאהלמישאינועומדבחלוןהראווהומוצעלמכירה,הגברלעומתזאתרשאילשמורעלפרטיותו?זקנה

אנגלית

.בשפהזוהשוביניזםמושרשעמוקגם,עלאףשבאנגליתאיןזכראונקבה

.Mrs:ואילולגברתיששניתארים(מיסטר) .Mrגםכאןתוארשלכבודלגברהוא,בדומהלצרפתית.2
כתוארלאשהשאינו.Ms"מיז"מאוחריותרנוסףה.בהתאםאורווקה נשואה,(מיסס) Missאו(מיס)

.מסגירהאםהיארווקהאונשואה
:ישמסמכיםרישמייםהמבקשיםלסמןהאםאתפיהכעתמציגהתמונהלרניטהשוחט"ד,עםזאת

 Mr.גבר=
 Mrs.אשהנשואה
 Missאשהרווקה=
 Ms.פמיניסטיתממורמרת=



 

 

 

 ליליבןעמי

שצריכה)הביאלחדירהעודיותרעמוקהלפרטיותשלהאשה,במקרהזה,"מיז"כךשנוצרמצבשה
".מיסטר"שלהבניגודלגברשנותרבאנונימיותהמובהקת(לבחורביןשלושהמצבים

הואמבטאשייכותובעלותשלהאשהלגבר:בעייתימבחינהחמורהנוספת"מיסס"התוארשל.7
ללאציוןשמה,בלכנותאישהבשמוהמלאשלהאיששלה"ששכיחמאודבארה–עדכדיכך.במפורש
מיסס"יכלתוכנהומ"מיסטראופירכהן"אזיאופיריכונה.מיכלואופירכהןנשואים,לדוגמא.הפרטי

".אופירכהן

.His-storyשלהגבר,הסיפורשלו/היאבעצםההיסטוריהHistoryההיסטוריה.3

.Man-kind סוגשלגבר–מורכבתמהמילים Mankind המילהאנושותבאנגליתגם

בןאדם

יתןלהביןזאתנ.הואפעמייםזיכרי"בןאדם"הביטוי.כלאדם,מבטאכליצוראנושי"בןאדם"הביטוי
דאוריתקמירמשתמשת"ההוגההפמיניסטיתעו,בהמשךלכך".בתחווה"בהשוואהלביטויהמקביל

.שלנשים"כבודהאדם"בהתייחסל"כבודחווה"בביטוי

?אשהאוגבר?מהאנומדמיינות.דמותכלשהי.כאשראנוצריכותלדמייןבןאדם



 ".גבר"בשאלהזוהתלמידותתמידעונות

דמות"יאנורואותאת'וינצ-בתמונהמשמאלשללאונרדודה
יצייר'דהוינצ,כלומר.באופןהממחיששובנקודהזו"האדם

את–ציורהממחישאתהגאוניותשבבריאתהאדם
העובדהשהגובהשלנוהואגםהאורךשביןקצהאצבע

דמותהאדםאותהבחר.'אחתלקצההאצבעהשניהוכד
ברירת"דמותהאדם.יהיאכמובןדמותזיכרית'לציירדהויצ

אבל,האשהנמצאתבעולםהזה.גבר,הואזכר"המחדל
לכן.היאלאהמרכזשלו.היאתוסףלעולם".האחר"היא

.גםהשפהמבקשתלדברבלשוןזכרכלשוןברירתמחדל
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 :תרגיל בדמיון מודרך

, המבחנים, השלטים, רים אליכן בלשון נקבהעצומנה את העיניים ודמיינו עולם שבו כל הזמן מדב
 .ל אשה"ל אשה והמפכ"הרמטכ, הנשיאה אשה, דמיינו עולם שבו ראש הממשלה אשה. ברחוב, המורות

. מראיינת אותך אשה -כאשר את הולכת לראיון עבודה   6.שרות בממשלה וכמעט כולן נשים 03יש 
 . הבוסית שלך אשה

 ? לם כזהאיך את מרגישה כאשר את מתהלכת בעו

 ".אחר"זהו עולם שבו את כבר לא ה. נוח יותר: התשובה

שמות

:תרגילכיתתי
.זכר,בן,אב:כגון,ציינושמותפרטייםשטמוניםבהםמיליםהמסמנותזכרים(2)

.המורהכותבתאתתשובותהתלמידיםעלהלוח
,אביטל,אביאל,אביה,ריהזכ,בני,אביהוא,אבשלום,אבי:למשל.התשובותהאפשריותהןרבותמאד

.ראובן,בן,אביגיל
.נקבה,בת,אם:כגון,ציינושמותפרטייםשטמוניםבהםמיליםהמסמנותנקבות(7)

(.כגוןאמילי)שמותמשפותזרותאינןקבילות
.בתאל,בתיה:כגון,התשובותהאפשריותהןבודדות

שםהמשפחהלאחרהנישואין

משםשלגבראחד".בעלך"לאביךולאחרנישואייךשמךיהיההשםשלכיוםשםמשפחתךהואהשםש
האםאתןיודעות)מהזיכרוןנמחים,יחדעםהשושלותשלהן,שמותיהןשלהנשים...לשםשלגבראחר

כךכולן.השםשלךזההזהותשלך.(??ושלהסבים??לומרמהושםהנעוריםשלהסבתותשלכן
(.בפייסבוקלמשל)ברשתהאינטרנט,בשכונה,ס"בבה,מכירותאותךבכיתה

אם.עםהנישואיםמשרדהפניםמשנהאוטומטיתאתשםמשפחתךלשםשלאישך-במדינתישראל
תצטרכילפנותאלמשרדהפניםולעבורבירוקרטיהמייגעתעלמנתלקבלאתשם,אינךמעוניינתבכך
.משפחתךבחזרה

איךאתההייתמרגישאילוהייתיודעהיוםשעם?הפוכהאיךהייתמרגישהאילוהמציאותהיתה
?וכךגםיקראוילדייךהיקרים,הנישואיםשלךתצטרךלקחתאתהשםשלה





                                                           
6
שרים34מתוך;לגבר"לגברוהמפכ"הרמטכ,גברהנשיא,ראשהממשלהגבר,7424דצמבר,נכוןלעתכתיבתהדברים 

.כמובןשהרשימהעודארוכה.הןנשים7רק,בממשלה
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סלנג

להתנהגכמובתזה-בסלנג.שפתהרחובהיומיומית,יבאופןבוטהביותרבסלנגוהשוביניזםבאלידיביט
.קללהולהתנהגכמובןזהמחמאה

:יםלדוגמאלהלןביטוי
.מחמאה,פידבקחיובי–"ישלוביצים","!איזהגבראת","גברגבר"
.גנאי,פידבקשלילי–"יאנקבה","מנהגיםכמוכוסיות",!"?בחורה-מהאתה","בוכהכמוילדה"
הלובש,המנהלשלהביתהואהגבר,מישולט,רואיםמיהבוס–"אתהמכנסייםבביתרואיםמילובש"

.שכןהיאמתנהגתכגבר,אומריםלהאתהמשפטהזה-אםהשולטתבביתהיאהאשה.המכנסייםאת


שורשימילים
.חור,נקב-נקבה.הביס/גברבמשמעותניצח,להתגבר,גבורה,גיבור-גבר
(.שכחה)נשייה-נשיות.זיכרון-זכר


מטבעותלשון
.(ולאשלהאמא)הביתשלהאבא.משפחהגרעינית=ביתאב
(.שידעוקרואוכתוב)העברתהידעהחשובביותרבמסורתעובררקמאבותלבנים=מאבלבן

?כיצדהייתןמתרגמותאתהביטויהזהללשוןנקבה=ביןאדםלחברוביןאדםלמקוםו
הביטויבעלקונוטציהחיובית.ביטויהמדגישפעמייםאתהעובדהשהילודהואממיןזכר=נולדלךבןזכר

".נולדלךבתנקבה"יןביטוימקבילא.מאד
 

 :לגיוון מתודי חומר עזר

 .דודבןגוריוןמסבירמדועלדעתוישלומראישיולאבעלי:7דףלתלמידה'ר .2

היא.יושביםעלספה(קרןמור)הואוהיא:מערכוןהומוריסטישלהחמישייההקאמרית–סרטוןיוטיוב .7
היאמתקנתאותוומוסיפהאתלשון–מילהשהואאומרעםכל.פמיניסטיתוהואמנסהלספרמשהו

"...אנחנוהרייודעיםשכלאדםאואישהיכולאויכולה":כדישידברגםבלשוןנקבההנקבהלמילים
http://www.youtube.com/watch?v=WT9mWgy6EsQ 

,"תקראיאישיולאתקראיעודבעלי",ליליבןעמי":בעלי"מרעלהבעייתיותהמגדריתבמילהמא .3
 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4102769,00ynet,45.42.7422



 

http://www.youtube.com/watch?v=WT9mWgy6EsQ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4102769,00.html
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 סרטים , טלנובלות, זיהתוכניות טלוי. ג

(3דףלתלמידה'ר)

:תרגיל
7.לזרוקלאוירשמותשלסרטיקולנועשובריקופותהתלמידותהמורהמבקשתמ,ללאהסברמקדים

.עלהלוחתבמפוזררושמהמורה–ותהתלמידשנקבובהםאתשמותכלהסרטים
למשל)יםשבהםהגיבורהנקבהבעיגולאדוםאתכלהסרטהמורהמקיפה-לאחרשהלוחמלאשמות

ובשניהצבעים(שרקהסרטלמשל)ובכחולאתכלהסרטיםשבהםהגיבורזכר(טומבריידרהסרט
(.טיטניקהסרטלמשל)כאשרישנקבהוזכרגיבורים

8.כחולהצבעהשולטעלהלוחהוא–בסופושלהתרגילמתקבלתתמונהברורה

גבר לבן הטרוסקסואל הקופותהוא-ולנועיבסרטשוברהגיבורהק-רובהמכריעשלהמקריםב
.ררעיהמורג"חוקרתהקולנועדפ"ע,מהמעמד הבינוני גבוה

?שלהמצבהלאשוויוניהזההמגדריותמהןההשלכות

.שחקניותקשהיותרלהצליחולבנותקריירהמצליחהמאשרגבריםנשיםל–בתעשייתהקולנוע .2
ושניתמכיווןשעולםהמדיה(כפישראינו)כישנםגברים"בדראשיתבגללשבתפקידיםהראשיים

מציברףדרישותגבוהיותר('סדרותוכו,חדשות,סרטים)והתקשורתשלהתרבותהפופולארית
.האשהנדרשתלהיותצעירהיותרויפהיותרמאשרהגבר.כלפיהאשהמאשרכלפיהגבר

נשים,מנגד.שמניםומכוערים,מיםמבוגריםבקולנועובטלויזיהדמויותרבותשלגבריםמפורס
 .נעלמותמהמסכיםעםהתבגרותןוכמובןשהןנדרשותלהיותתמידיפותוחטובות

:גבריםעליונותםשלהנצחתוהמסריםחברתיים .7
ראינושהגבר,דהיינו.לגבריםישהרבהיותרחשיפהבתקשורת,כשלאמדוברבסקסאוביופי
כתוצאהמכךנובע.הואזההמקבלאתעיקרהבמה–טיםובסדרותהואבדרךכללהגיבורבסר

התפקידים–היצוגייםוהניהוליים,מסרחברתיסמוילפיוגבריםהםהראוייםלתפקידיםהבכירים
מסרזהמנציחאתהמצבהנוכחישלחברה.היוקרתייםשזוכיםלבמהולאורזרקורים

.פטריאכליתומדכאתנשים
.אלגביאידיאלהיופיוהחפצתנשיםמסרחברתינוסףהו

                                                           
7
או"סרטיםזרים"ולא)כמדוברסרטיםהוליוודים"בד.סרטיםשובריקופותהםשגרפובקופותהקולנועמאותמליונידולרים 

שכןהם"תרבותפופולרית"םאלומשתייכיםלקטגוריהשלסרטי.שעלותהפקתםהיתהמליונידולרים(סרטיםאומנותיים

.בעליחשיפהעולמיתלקהלשלמאותאלפיואףמליוניצופיםועלכןהשפעתםהתרבותיתעלהחברהמשמעותיתמאוד

8
,שחקנים,כמוקרייניחדשות,אנשיםמפורסמים")סלברטיס"שמותשללעשותאתאותוהתרגילעםניתן-לחילופין 

(.מריםז
.התלמידותיבחרובכוונהגיבורותנשים,שכןסבירלהניחשלאחרהפעםהראשונה–לאמומלץלעשותאתשניהתרגילים
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צפייהמונחיתבסרטשוברקופות

.בסרטיםצפייהביקורתיתמגדריתבשיעורזההתלמידותירכשוכליםל

.כמעטבכלתוצרשלהתרבותהפופולאריתניתןלראותביטוייםמובהקיםשלשוביניזם:הנחתהיסוד
ספירהציבורית)המקוםשבוהןמצולמות,להדמויותהתפקידיםש:הדברבאלידיביטויבאופניםשונים

.זויותצילוםמבעדלעיןגבריתסקסיסטיתועוד,החפצהשלנשים,(אוביתית

:קריטריוניםלבחירתסרט
בהתאםלכךתפוצתו,שהכנסותיונאמדותבמליונידולרים)חובהשיהאזהסרטשוברקופות .2

 .(כןהשפעתוהתרבותיתרחבהביותרוחשיפתובעולםהינהלמליוניצופיםועל
 .ברמתהכיתהסרטשתוכנומאפשרניתוחמגדרי .7
 (.ללאסצינותמיןואלימות)ספרית-מומלץסרטהמתאיםלהקרנהבמסגרתבית .3
(.במקרהשלשיעורכפול,עדשעהוחצי)סרטשאורכותואםלאורךהשיעור .0



זאתעלמנתלאפשרלהן.קרןבכיתהלבחורלהביאאתהסרטשיומראשלתלמידותלאפשרכדאי
.הואיוקרןבכיתה–אםהמורהתמצאשהסרטמתאיםלקריטריונים.סרטפופלאריבןהתקופהלהביא

.דמדומים,משפחתסופרעל:דוגמאלסרט

דף'ר)שאותוישלמלאתוךכדיהצפייה"דוחצפייה"התלמידותתקבלנהדף–בכיתהבעתהצפייה

.(3למידהלת

בדיוןתהאהתייחסות.בעזרתדוחהצפייהשמילאוהתלמידותדיוןעלהסרטיערך–חרהצפייהלא
.סקסיסטים/המסריםהמגדרייםומבטהמצלמההגברי,הגבר,תהאשהאפיוןדמול

האםיששחקניות.לבלשחקניותולשחקניםושימובתוכניותטלויזיהאהובותצפו:תרגיללבית
.כיתבואתדעתכןעלמהשצפיתןמבוגרים?יםמכועריםשחקנ?מבוגרות?מכוערות

:חומר עזר לגיוון מתודי

דלהבוחןכלסרטעלפישלוש'עלשםהיוצרתהאמריקאיתאליסוןבצ-"דל'מבחןבצ"הסרטוןמציגאת
:שאלות

?האםישבולפחותשתינשיםוהאםישלהןשמות.2
?האםהןמדברותזועםזו.7
?תזועםזועלנושאשאינוגבריםאויחסיםהאםהןמדברו.3

.מסתברשסרטיםרביםמאודאינםעוניםעלשלושהקריטריונים
http://www.youtube.com/watch?v=bLF6sAAMb4s 



http://www.youtube.com/watch?v=bLF6sAAMb4s
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 מגדריים סטריאוטיפיםמבוא לסוציולוגיה ו .ד

?תכונותאופיהןנרכשותאותורשתיותןאםלדעתכה
?הגניםשלואוהתנסויותיוהאישייםמאזשנולד–מהעושהאתהאדם

?כישרוןציורשרץבמשפחההואפריתורשהאולמידה,האםלמשל

אבלמהעם.יגניםמורשיםמההורים"נקבעותע,סוגדם,גובה,כגוןצבעעיניים,תכונותגופניותרבות
אושרכשנואתזהבגללשאנוחייםעםאמאואבאוהם,האםזהמורש?עםהתנהגות?תכונותאופי

?משפיעיםעלינו

(:תלדמּוהגישהלפיהההתנהגותאיננה)למידתההתנהגותמהחברה-סיפורילדתהזאב

.להודונערתהזאבש,אתסיפורחייהשלקאמלהמספר9"ילדיםביןזאבים"ספרושלארנולדגזל
שמצאבמאורת,ונרהממונהעליתומיםבצפוןהודומיסי,וזףסינג'עליומנושלהכומרגהספרמבוסס

.2274בשנתקמאלהואמלהאותןניסהלהחזירלחברתבניהאדם-זאביםשתיילדות

שבושדההמההיאהיתהכבתשישהחודשיםכאשרנלקחהעלידיזאב.2227באביבנולדהקאמלה
עותהתכרבלותעםגוריזאביםשמרהעלחוםגופהבאמצקמאלההתינוקת.עבדהאמהבקרבתמקום

,יללהבלילות,עלארבעהיארצהעירומה:גדלהוהפכהלנערתזאבלהקאמ.הזאבהוינקהחלבאםמ
נזדקקהולאבחושךייהטובהאר,תאווהלבשרהיתהלה,יםכמוהזאב.רנבלותובשבשרנאהאכל
כעבורשנים.ידעהלדבראולצחוקלא,ולאביוםבלבדבלילההחוצהנהגהלצאתקמאלה.גדיםבקורלב

1להנמצאההיאהיתהבתכאשרקאמ.תינוקתאדםנוספתבשםאמלהצורפהלעדרהזאבים,אחדות
.בתשנהוחצימלהאאילוו

וזףסינג'הכומרג.עםהזאביםהופצהשמועהכיישנןשתידמויותרפאיםהרצות2274בסתיושלשנת
סינג.אהשניילדיםדמוייזאברציםעלכפותהידייםוהרגלייםיחדעםהזאביםתצפיתמעץגבוהורערך

השינוילאהיה.שאותוניהליתומיםהביתהואשםאותןב.בנהמלכודתוהצליחללכודאתשתיהילדות
בתאמלה.ונשארובחוץלייללכלהלילה,השתייהליקקואת,הבנותרצועלארבע.קלעבוראףאחד

-היאהשתמשהבמיליםוויתרהעלהתנהגות.לההסתגלההרבהיותרמהרמאשרקאמהשנהוחצי
בשלבמסוים.לקחהרבהיותרזמןואנרגיהבתהשמונההשינוישלקאמלה.הזאבשלהדיברצון

.לדברהיארכשהכשלושיםמיליםבלבדשסינגניסהללמדהלמרותאך,הצליחהללכתזקוףקמאלה
27בגיללחברתבניהאדםוהיאמעולםלאהצליחהלהסתגל,אחריתשעשניםבטיפולשלביתהיתומים

.מתה

להמראהלנועדכמהאנונולדיםעירומיםמנטליתועדכמההחברהכיסיפורהשלקאמכתבלזג
.והתרבותמעצבתאתמישאנחנו

                                                           
9
 Arnold Lucius Gesell, Wolf Child and Human Child, 1942 



 

 

 

 ליליבןעמי

 

?מהזה–ונותגבריותתכונותנשיותותכ

.בטבלה,לצייןתכונותנשיותותכונותגבריותולפרוסאתהתכונותהללועלגביהלוחתלמידותלבקשמה
:למשל

אוהבותילדים,חובבותסדרוניקיון,אסטטיות,רגישות,עדינות:תכונותנשיות
.מיןאוהבים,יוזמה,מנהיגות,כריזמה,אסרטיביות,כוחניות:תכונותגבריות



וחשיבהביקורתיתמבטסוציולוגי

ישלהסבירלתלמידותכילימודימגדרמהוויםתחוםדיסיפלנרירחבביותרהנלמדבמוסדותהלימוד

לימודימגדרכמעט(.תוארשניותוארשלישי)ובעיקרדווקאבתאריםהמתקדמים,להשכלהגבוהה

מעין,חשיבהביקורתית-הברמהגבוההביותרסמכיווןשהםדורשיםיכולתחשיב"ואינםנלמדיםבבתה

מדוברבדיסיפלינהפופולריתומעניינת,אףעלפיכן.וחיצונילמציאותשבתוכהכולנוחיות"על-מבט"

ולהיווכחכיישמליוניgenderאו"מגדר"ניתןלהציעלתלמידותלחפשבגוגלאתהמילה)ביותר

(.תוצאות

כך.ומיהחייםועלכןאתעבודתהחקרניתןיהאלכתובכמעטבכלנושאלימודימגדרנוגעיםבכלתח

,סרטים,פרסומות,ספורט,צבא-למשל

,דת,מערכתהחינוך,אגדותילדים,אהבה

.פוליטיקהועוד

מדעיתחוםשל-מהוויםתתלימודימגדר

בלימודימדעיהחברה(.סוציולוגיה)החברה

,חייםבאקדמיהחוקריםאתהחברהשבהאנו

(.אנתרופולוגיה)אוחברותשכנות

הסוציולוגיתמנסהלאמץמבטעלעלהחברה

כמעטכמוחייזריתשנחתהעכשיו,שלה

.בכדורהארץומתבוננתעלהחברה

.0דףלתלמידה'ר:מאקיראהיתרגיל

?בשבטהחייםעל?היקיראמאשבטעלדעתכןמה:ישלשאולהיקיראמאבכיתהטקסטלאחרקריאת
 ?נשיהשבט/שלאלחייםשלנוהחייםביןההבדלהמ

הטקסטלמעשהמתאראתהתרבותהאמריקאית.אותיותבהיפוךאמריקאיזהיקיראמא:הסבר
קופסתהקסמיםזהארוןהתרופותאוהתמרוקים.השירותיםחדרזהבבתיםהמקדש.המערבית
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גילוחזיפיהפניםשלהגבר,ינייםצחצוחש,הטקסטמתארהליכהלרופאתשיניים.הנמצאבשירותים
 .ועוד

חיצוניתבעיןשלנוהתרבותעלולהסתכללנסותלנוהמסייעמחשבהמשחקלמעשההינוהזההטקסט
נלמדהזההטקסט.שלנוהתרבותעלללמודכדילכאןאחרמעולםשבא"חייזר"כמוכמעט,וביקורתית

כחוקרותלאמץשעליהןהמבטנקודתאתלסטודנטיותירלהבהכדיוסוציולוגיהאנתרופולוגיהבלימודיגם
 .פרשניתשפחותכמהלהיותוהמשתדלתאובייקטיביתלהיותהמתיימרתמבטנקודת-זרהתרבות

שסובבתהתרבותשל"מאליוהמובן"מלצאתלנסותהואהרעיון?הזהמהטקסטללמודיכולותאנומה
זוהיאאמאשדווקאנהוגמדוע:כגון,שאלותולהעלותותחיצוניבעינייםעליהלהתסכללנסות.אותנו

שלאחרנהוגמדוע?מהאשהיותרמבוגריהיההגברשבזוגיותנהוגמדוע?הביתאתומנקהשמבשלת
.ב"וכיוצ?החתןשלהמשפחהשםלטובתשלההמשפחהשםעלמוותרתהכלההנישואיןטקס


:מושגים

.תורה+חברה social + logia.רהעלהפרטהחבהשפעת.מדעיהחברה:סוציולוגיה

.כגוןהרחםשלהאשהוהזקןשלהגבר,המולדיםביןזכרלנקבהביולוגייםההבדליםה(sex)ןימ

נשיםעם:הבדליםמגדרייםלדוגמא.ביןהמיניםתרבותייםהתייםוברחההבדליםה(:gender)דרגמ

נשים-תכונותאופי;לגברים"בודיבילדינג",רלנשיםנעליעקבואיפו,שיערארוךוגבריםעםשיערקצר

.עדינותוגבריםקשוחים

,ניותחשיבהשגורותנוקשותוכוללניותהמייחסותלגבראולאישהאפיוניםבת:יםיגדרמ םריאוטיפיטס

נשיםעדינות:סטריאוטיפיםמגדרייםלדוגמא.בשלמינםהביולוגי"טיפוסיות"תכונותאישיותוהתנהגויות

גבר;נשיםמעוניינותבמערכתיחסיםזוגיתלטווחארוךוגבריםמעונייניםבמיןבלבד;וגבריםקשוחים

.צריךלהרויחשכרגבוהיותרואילוהאשהצריכהלטפלבילדיםובבית

נשיםנתפסותבחברהכאמורותלדאוג.שטח,חלל,מרחב=ספירה:ספירה ציבורית וספירה פרטית

נתפסיםהגברים(.בחללהפרטיוהביתי)להשארבבית.לטפלבילדים,שלבמטבחלב,לספירההפרטית

.לעשותאתהסידוריםשלתיקוןהרכבוכדומה,לעבודבחוץ,כאמוריםלדאוגלספירההציבורית

מנתחותאותו,כאשראנומביעותביקורתאנומביעותדעתנועלדברמסויים: קריאה ביקורתית/חשיבה

שאיננהמנסהלהזהותעם,קריאהביקורתיתהיאקריאהחיצוניתלטקסט.לומדותאותומזויותשונותו

.קריאההמנסהלהצביעעלהמניעיםהגלוייםוהסמוייםשלהכותבת-הטקסטאלאלהפך

נשיםאמורות,בהתאםלכך.הסטריאוטיפיםהמגדרייםמכתיביםלכלמיןביולוגיכיצדלהתנהג:הסבר

.ומאפייניםמקובליםשלנשיות חברתייםולהיותנשיותבהתאםלסטריאוטיפיםלהתנהגעלפיקודים

-לדוגמא)תקבלתגובותשלדחייה-הנורמותהללו/התנהגותהמנוגדתלסטריאוטיפים.ללגביגברים"כנ

בןשיגלההתנהגויות,"טוםבוי"תכונה-בתשלאאוהבתלהתגנדרואוהבתספורטולטפסעלעצים

"(.נקבה"או"הומו"או"סיסי"יכונה,כגוןרגישותועדינות,שלבנותסטריאוטיפיות

סקסיזם.לאניתןלשנותהביןהמיניםשטבעית-ביולוגיתישהיררכיהשסקסיזםהיאהאמונה:סקסיזם

.עלפיהחברההמערביתמשמעוהאמונהשהגברעולהמעצםטבעועלהאשה



 

 

 

 ליליבןעמי




:חומר עזר לגיוון מתודי

7447.ו'ז.'במאיתז,"לכתהנשיםממ"צפייהבסרט
המשפחההדומיננטיותבחיישבההנשיםהן,שבטהמוסו,הסרטמספקהצצהלחברהמטריאליתבסין

,הילדיםשייכיםלאשהומקבליםאתשםמשפחתה,בנותובניהמוסואינםמתחתניםלעולם.והחברה
.הןהעובדותוהמפרנסותהנשים.האשהבוחרתאתבןזוגהויכולהלהחליפוכאוותנפשה

http://yes.walla.co.il/?w=2/7829/1630435
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 ופרסומות מיתוס היופי .ו

?מדועלנוהנשיםלוקחשעותלהתארגןליםואילוהגבריםיכוליםלזרוקעלעצמםבגדיםולצאתמיד

.בתשובותאפשרלהתעכבעלחלקיגוף?איךנראיתאישהיפה
ללאשיער,פניםחלקות,גבוהה,שיערחלק,מאופרת,רזה,צעירה:תשובותאפשריותשלהתלמידות

...כפותרגלייםקטנות,עינייםבהירות,בלונדינית,רגלייםארוכות,ישבןקטן,חזהגדול,גוף

?איךנראהגבריפה
.כתפייםרחבות.גבוה.ירישר:תשובותאפשריותשלהתלמידות

מיתוסהיופינוקשהכלפינשיםהרבהיותרמאשרכלפי.מיתוסהיופימכתיבלנואיךעלינולהראות
בתרבותהמערביתהפופולריתתמונהשכיחההרבהיותרשלמבוגרומכוערשיוצאעם-הוכחה.גברים

.רמאשרשלמבוגרתומכוערתשיוצאתעםחתיךצעי,יפיפיהוצעירה

בגדים,עקבים,איפור,דיאטות,נכנעותלתכתיבייופישלהסרתשיער2נערותמוצאותעצמןכברבגיל
מצרכני24%למעלהמ.גםניתוחיםפלסטייםוטיפוליפניםבאלפישקלים-יקריםובגילמבוגריותר

.ממבצעיהניתוחיםאלוגברים24%כאשרלמעלהמ,הניתוחיםהפלסטייםאלונשים

מסבירהשמיתוסהיופיגורםלנשיםלהוציאהרבהמאדמשאביםיקרים"מיתוסהיופי"בספרהיוולףנעמ
,שעותשלהסרתשיער)זמןיקר,הרבהמאדכסף:כדילהגיעולהדמותאלאידיאלהיופיהבלתיאפשרי

יערתכשיריםומכשיריםלש,עקביםשפוגעיםבגבוברגליים)פגיעהבבריאות,('קוסמטיקאיתוכו
פגיעה-וחשובמכל(מכשירישיזוףמסרטניםועוד,איפורשמזקיןאתעורהפנים,שפוגעיםבחיותהשיער

"בררפאלי"מוכרלנומודליופימושלםונערץ,כפישהואמוצגבפרסומות,אידיאלהיופי.בבטחוןהעצמי
-עהשמשהובגופןפגוםכךיוצאשהנשיםמתהלכותבעולםבתחושהקבו.שלעולםלאנוכללהגיעאליו

זהפוגע.שיערגוףסביבהפופיקוכווכו,שיערמקורזל,ירכייםגדולותמדי,ציציקטןמדי,הנמשים
.כמהאנישווה-בתחושההעצמיתשלי,בבטחוןהעצמי

מיתוסהיופימביאלכךשמשאביםרביםמאדשלהנשיםמתועליםלשםובעצםכךההתקדמותשל
.בהשוואהלגברים,השכרוההגשמההעצמיתהאישיתמתעכבת,ודההנשיםבעולםהעב

מדועגבריםלובשיםבגדיםרחבים?מדוענשיםלובשותבגדיםצמודיםוחשופיםיותרמאשרגברים
בגדיםצמודיםוחשופיםמביאיםלכךשבקלותאפשרלבחוןאתגודל?המטשטשיםאתקוויהמתאר

,נוכלהזמןמוצאותעצמנומתעסקותבאובססיביותבמראהשלנוא.לשפוטאותנו.החזהוהטוסיקשלנו
.עלינוות/בניסיוןלרצותאתמישמתבוננים

שיעורבחדרמחשבים-מיתוסהיופי



 

 

 

 ליליבןעמי

חומריםלגיוון"קישוריםלהלןבתוך'ר)להציגלתלמידותסרטונייוטיובבנושאמיתוסהיופי.א
 "(.מתודי

makeover photoshopהחיפושטיובולכתובבשורת-להכנסליו:משימה.ב


בתוצאותיעלואלפיסרטוניםשמציגיםאתאומנותהפוטושופבהסתרתפגמיםוהפיכתתמונתה
.שלאשהרגילהלדוגמניתזוהרתבעלתיופינערץובלתימושג

לאחרהחיפושישלערוךדיוןעלההשפעותשלמודלהיופישמשודראלינומכלעברבאמצעות
-התחושותשהתמונותהללומעוררותבנולגביעצמנו.הקליפיםוהסרטים,יתוניםהע,הפרסומות

.בנותובניםבנפרד

מלמדיםעלהמציאותהמזוייפתmakeover photoshopהסרטוניםהמציגיםאתריטושהפוטושופ
הריטוששעוברתתמונתהדוגמניתמוכרת.המסתתרתמאחוריתמונתהפרסומתשלהדוגמניתהזוהרת

ביןאםזה-ויופיבלתימושגומביאהאותנולסחרחרתשלקניותבמטרהלהראותכמואותהדוגמניתלנ
.'הגוףהמעוצבלמשעיוכו,העורהחלק,השיערהמושלם

.עלינולקבלולאהובאתעצמנוכפישאנחנו.לעולםאיננומושלםגוףהאדם

פרסומותניתוח.ג
אסופתפרסומותכנספח.פרסומותסקסיסטיותלשםתרגילזהעלהמורהלהכיןמראשאסופת

.מצורפתלתוכניתלימודיםזו


:אתהפרסומתישלנתחממבטמגדרי.לחלקלכלזוגתלמידותפרסומת
?האםישהחפצה?מההמסר?מההפרסומתמוכרת?הגברים?כיצדמוצגותהנשיםבפרסומת



 והעשרה חומרי עזר לגיוון מתודי

2227,עלהשימושביצוגיםשליופינגדנשים:ופימיתוסהי,נעמיוולף .2

 7422,בריאותגוףמיניותיחסים–נשיםלגופן,(עורכת)טלתמיר .7

:כיצדמוכריםמוצריםלנשיםוכיצדלגברים–מערכוןבריטיהומוריסטיהמציג.טיוב-יוסרטון .3
.ואילולגברמפרגנים'לאשהגורמיםלהרגישרעעםהגוףוכו

http://www.youtube.com/watch?v=M9fFOelpE_8 

עיניהשלילדהקטנהשטףהפרסומותוהשפעתמיתוסהיופיבעדסרטוןשלדאבשבורואיםאת .0
http://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I&feature=related 



http://www.youtube.com/watch?v=M9fFOelpE_8
http://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I&feature=related
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כוללתמאותדוגמאות(בארבעהחלקים)ההרצאה.רצאהמאלפתבנושאפרסומותונשיםה .5
ההשלכותהחמורות,כמותהחשיפהלהן,מזעזעותלמסריםהמקיפיםאותנובפרסומות

,ניתוחיםפלסטיים,ודליופיבלתימושגמ,הסגידהלרזון-עלנשיםועלגברים
ילדות,התייחסותלאשהכחפץוטקסטיםהמעודדיםאלימותפיזיתומיניתכלפינשים

.פורנוגרפיהבפרסומותועוד,פאסיביותוילדיםאקטיבים
http://www.youtube.com/watch?v=svpMan9cWyo

דימוייהיופיהבלתיאפשרייםבהןאנחנונתקלותבכלשלטחוצות-פוטושופ .7
http://www.youtube.com/watch?v=4vFvLhNWfZU

סומתשוביניסטיתסרטוןמצויןשלויצוהמדגיםמהזופר:פרסומותסקסיסטיות .6
http://www.youtube.com/watch?v=PYQUGJFShXY

http://www.youtube.com/watch?v=svpMan9cWyo
http://www.youtube.com/watch?v=4vFvLhNWfZU
http://www.youtube.com/watch?v=PYQUGJFShXY


 

 

 

 ליליבןעמי

 ואגדות ילדיםחיברות בגיל הרך  .ח

להציגקלףמשחקשלמלכהוקלףמשחקשלמלךולשאולאת
.ךהמל?איזהקלףשווהיותרנקודותבמשחקיקלפים:התלמידות
עד–כיככהזהגםבמציאותוזהכלכךמוטבעבנו?מדועזהכך

מעתה.אנולוקחותאתזהכמובןמאליו;שמעולםלאשמנולבלזה
.ואילךנשחקשהמלכהשווהיותר

אגדותילדיםוספריילדים

שוביניסטים-עלהמורהלהביאלשיעורזהאסופהשלספריילדים
.ופמיניסטים

(:אועםמסריםשוויוניים)יםספריםפמיניסט
.ועודאגדהחדשה,ספספ,מסיבהשלפחדנים
.לכלוכית,מעשיותכגוןהיפיפיההנרדמת:ספריםשוביניסטים


.סיפורשלגיהלקרואבפניהתלמידותאת.א
.לנתחיחדאתהסיפורניתוחמגדרי.ב

מעשיותמסורתיות"רמיריברוך"מאמרשלדלקרואיחדאתה.ג
וללמודעלהמאפייניםשלהמעשיות"מעשיותחדשותו

.השוביניסטיות

.בתמונותובטקסטיםולבקראותםיחדיו,ילדיםהבספרילעייןיחד.ד

  חומרי עזר לגיוון מתודי

(מקורלאידוע)הסוףהאמיתישלאגדותהילדים:תמונהלהלן'ר .2
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:יתהגבריותהחברתיתרטוןהעוסקבהשפעתםהמכוננתשלסרטידיסניעלהבניס .7
http://www.youtube.com/watch?v=8CWMCt35oFY

רטוןהמדגיםכיצדסרטידיסנימתפקדיםכסרטיתעמולהמגדרייםהמחזקיםסטריאוטיפיםשלס .3
בעודשגבריםממוצגים,הנותמעבודותניקיוןהנ,תמימותופאסיביות,ענוגות,נשיםכחלשות

:דומיננטייםואלימיםהנהניםמללכלךמבלישיצטרכולנקותאחריהם,כחזקים
?"האםאילוהדימוייםשאנומעונייניםלהציגבפניילדינו"הסרטוןשואל

http://www.youtube.com/watch?v=B8O8p0Ac1Rg



http://www.youtube.com/watch?v=8CWMCt35oFY
http://www.youtube.com/watch?v=B8O8p0Ac1Rg
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 בודת חקרע :בר שע 
 כתיבת עבודת חקר. א

.מקורותביבליוגרפייםבהתאםכמוכן,ציגבפניהתלמידותנושאיםלדוגמאלהעלהמורה:בחירתנושא

,דת,נישואין,הגילהרך,סרטים,עבודה,יחסיםביןהמינים,צבא,אופנה,מחשב,ספורט?מהםהנושאיםהמענייניםאתכן
.ועודמשטרהיופי,משפחה

?מהישאלתחקר

?כיצדצריכהלהיותמנוסחתשאלתחקרטובה

:אלשיעורהבמטלה
שאלתחקר+פסקתהסברעלהנושא+להגישנושא

 מבנה עבודה .ב

:שלעבודתחקרמבנה
(לאחובה)נספחים,רפלקציה,ביבליוגרפיה,סיכום,(פרקים3)גוףהעבודה,מבוא,תוכןעניינים,שער

.יךכותביםאתכלאחדמהחלקיםאהמורהלהסבירעלמהותושלכלחלקבמנההעבודהוכיצדעל

.(הביבליוגרפיהכוללתביבליוגרפיהשלהתמונותבעבודה)תיבתביבליוגרפיהוהערותשולייםכ
.שנישיעוריםלהקדישיש


:אלשיעורהבמטלה
.מודפסופרקאחד(טיוטה)להגישתוכןעניינים

 קירת ספרותס. ג

:שיעוריםניש
(.בעזרתהספרנית)ביקורמודרךבספרייה.2
.שיעורבחדרהמחשבים.7

.איתורחומריםביבליוגרפיים
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,איתורמאמריםבעזרתהביבליוגרפיהשלמאמריםאחרים,מיומנויותקריאהמרפרפת

:מידענות
(אופרטורים)טיפיםלחיפושמידעבגוגל,(שיעורבחדרמחשבים)איתורוסינוןמקורותמהימניםברשתהאינטרנט

להגישבשיעורהבאתדפיסשלמאמראקדמימהימןוקולעבנושאשבחרת:ב"ש

 חלק המחקריה. ד

?כיםסקראיךכותביםועור

?איךמציגיםנתוניםסטטיסטייםואיךמאתריםנתוניםאלו

?איךעושיםאתזה-'מקבץפרסומותוכו/צפייהביקורתיתבסרט

?איךעושיםאתזה-(התייחסותגםלציוריםוגםלמלל)טקסט/ניתוחמגדרישלספר

?איךעושיםאתזה-ראיון

.'שאלוניםוכו,תמונות?מהנכנסבנספחים

 מחוון. ה

.בשעתבדיקתה,המחווןמנחהאתהמורהכיצדלציינןולהעריךאתעבודתהגמר
.אנומציעיםכיאתהמחווןהמורהתבנהיחדעםהתלמידות

,לשון,מבנה,תוכן)כלהרכיביםשישלשקללבציוןהסופישלעבודתהחקרהמורהתפרוסעלהלוחאת,יחדעםהתלמידות
.יחדיויבחרוכמהנקודותישלהעניקלכלחלק(.'וכדביבליוגרפיה

 פרטיםר. ו

-צגתפווארבאמצעותמהכיתהליתרתלמידותמדישיעורתצגנהאתעבודתהחקרשכתבומקבץ–האחרוניםבשיעורים
.אלויתקיימובחדרובומחשבומקרןשיעורים.פוינט

.המצגתהכנתהנחייהלגביהשימושבפווארפוינטוהדרישותלגבי:בחדרמחשביםשיעור

.תחלקרשימתתאריכיםהמנחיםלתלמידותבאיזהתאריךעליהןלהציגאתהמצגתשלהןהמורה

.המצגתתהכנ:להמט



 

 

 

 ליליבןעמי

 שיעורים אחרונים 5 -4 :סיוםלקראת . ז

הגשתעבודותהחקר

כלתלמידהמציגהלכיתהאתהעבודהשעשתהבאמצעותמצגתוהרצאה-טיםארפר

(סיפוריםחדשותייםבנושאמגדר)בכלשיעורנקדישגםזמןלאקטואליה

 יכום ופרידהס :סיום. ח

סיכוםהתהליךשעברנו

.מתוךהעבודהותקריאתהרפלקציהכולל,משובהתלמידות

החזרתהעבודות





צולמההתמונה

רחובבמד

,בירושלים

מרפסתברחוב

ההסתדרותעל

.בןיהודה'רח

התמונהתלואת

אומנים

מתגורריםה

בדירהזוומכנים

כמה"עצמםצוות

."סוכר
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 "רוצה בנות"השיר : 1דף לתלמידה 


 להקת חובבי ציון/  "רוצה בנות"


 ושרון טלי דנה את רוצה בנות רוצה

 ולירון מאיה רוני את וגם
 ניראות שהן מאיך גם לי אכפת ולא

 .בנות רק זה לעשות לי שבא מה כי
 

 לימון עם בול רד קהווד לה מזמין במועדון
 לישון אליי תבוא שהיא רוצה אני
 !"לרקוד בוא: "ואומרת מחייכת היא
 !"עוד לי תביאי: "למלצרית קורא אני

 ומיכל גילי את בצד קולט פתאום
 !חבל זה את ולהפסיד בעניין הן

 נצמדות הן לאט לאט שהן איך תראה
 ...בנות של בקטע אבל בעניין הן

 
ready for take off? 

are you ready? 
 

 !טראנס רוקדת איך נטע את תראה
 .אמבולנס פה צריך אני חושב אני

 :סופי זה שעכשיו נראה
 !איתי תחזור לא כבר אחת אף הלילה

 ?זמן כמה? משה איפה, איפה נוו
 ...מעיין עם בשירותים כנראה הוא
 ...להמתין במועדון נשאר לא אני

 .ימין יד את ברא שאלוהים מזל
 

 ושרון טלי הדנ על חושב
 ולירון מאיה רוני על חושב

 ניראות שהן מאיך גם לי אכפת ולא
 !בנות רק זה לעשות לי שבא מה כי

 ושרון טלי דנה על חושב
 ולירון מאיה רוני על חושב

 ...אמיתי לא שזה לי אכפת ולא
 אותי רוצות כולן שלי בדימיון כי



 יאיךהרגשתבפעםהראשונהששמעתאתהשיר/הזכר? 

 בנותמוצגותבשיראיךה? 

 ?איךהבניםמוצגיםבשיר
 
 
 
 

 
 
 
 

 להקת חובבי ציון/  "רוצה בנות"


 ושרון טלי דנה את רוצה בנות רוצה
 ולירון מאיה רוני את וגם

 ניראות שהן מאיך גם לי אכפת ולא
 .בנות רק זה לעשות לי שבא מה כי

 
 לימון עם בול רד וודקה לה מזמין במועדון
 לישון אליי תבוא שהיא רוצה אני
 !"לרקוד בוא: "ואומרת מחייכת היא
 !"עוד לי תביאי: "למלצרית קורא אני

 ומיכל גילי את בצד קולט פתאום
 !חבל זה את ולהפסיד בעניין הן

 נצמדות הן לאט לאט שהן איך תראה
 ...בנות של בקטע אבל בעניין הן

 
ready for take off? 

are you ready? 
 

 !טראנס רוקדת איך נטע את תראה
 .אמבולנס פה צריך אני חושב אני

 :סופי זה שעכשיו נראה
 !איתי תחזור לא כבר אחת אף הלילה

 ?זמן כמה? משה איפה, איפה נוו
 ...מעיין עם בשירותים כנראה הוא
 ...להמתין במועדון נשאר לא אני

 .ימין יד את ברא שאלוהים מזל
 

 ושרון טלי דנה על חושב
 ולירון מאיה רוני על חושב

 ניראות שהן מאיך גם לי אכפת ולא
 !בנות רק זה לעשות לי שבא מה כי

 ושרון טלי דנה על חושב
 ולירון מאיה רוני על חושב

 ...אמיתי לא שזה לי אכפת ולא
 אותי רוצות כולן שלי בדימיון כי



 יאיךהרגשתבפעםהראשונהששמעתאתהשיר/הזכר? 

 איךהבנותמוצגותבשיר? 
 יראיךהבניםמוצגיםבש? 

 



 

 

 

 ליליבןעמי

 " אישילדעתי יש לכתוב "דוד בן גוריון : 2דף לתלמידה 
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העתקה של  -שעתוק

מבנה חברתי מסוים 

.מדור אחד לבא אחריו  

חוס של י -סקסיזם

תכונות לנקבה או לזכר 

תכונות )בהתאם למינם 

למין  אינן מיוחסותאשר 

נשים : לדוגמא(. האחר

.טובות עם ילדים  

 

 דוח צפייה בסרט שובר קופות: 3דף לתלמידה 


..................................תאריך.......................כיתה........................................................שם


  במשקפיים מגדריותבמשקפיים מגדריות
  קורתית בסרט שובר קופותקורתית בסרט שובר קופותצפייה ביצפייה בי

  דוח צפייהדוח צפייה


...........................................................................שםהסרט
.............................רץא.........................שנה

..............................................................................ת/במאי

.........................................................................................................אופרסיםשקטףהסרט/ההכנסותו

........................................................................................................................ת/ההראשי/שםהגיבור

..................................................................................................תפקידן+שמותדמויותראשיותנוספות

........................................................................................................................................................
סצנותהמדגישותאתהתפקידיםוהתכונות)תארוסצנותסקסיסטיותשזיהיתבסרט.2

גברהפותרבעיות;אשהמשיגהדבריםבאמצעותמיניותה:לדוגמא(.המסורתיותשלהמינים

.יקיוןאוהילדיםרעייההאחראיתעלהבישולאוהנ;באמצעותכוחפיזי

צילוםשלאשה:לדוגמא(.זוויותצילוםמבעדלעיניהגבר)תארוסצנותצילוםסקסיסטיות.7
.מכפותרגליהומעלה

?תכך/הסובר/מדועאת.לא /כן?האםהסרטמשעתקהבדליםהמגדריים.3

 













































 

 

 

 ליליבןעמי

 "יאקירמא"ה: 4דף לתלמידה 


2257,עלפיהוראסמיינר/"יאקירמא"ולחןהגוףשלהפ


שבטהממוקם,"יאקירמא"פולחניםשלשבטההיההראשוןשחקראתהלינטון'פרופאנתרופולוגבשם
.'ארואקיוכו,טרהומרה,קארי,יאהורי:באזורהסמוךלשבטיםקנדייםכגון)בצפוןאמריקה


.כלכליתלפעילותמזמנםגדולחלקמקדישיםהשבטובנידמאומפותחתשוקכלכלת"יאקירמא"שבטהל

לפי.גוףהאדםשבמוקדשלהעומד,וטקסיתפולחניתבפעילותרביםמשאביםמושקעים,זאתעם
מראהמייחסיםקדושהלהשבטבנימכיווןש.למחלותונוטהמכוער,מטבעוחלשהאדםהואגוףאמונתם

.מצבולשיפור אינטנסיבייםטקסיםפולחניםוהםמקיימיםיוםיום-ובריאותוהגוף
 
מספרלמצואניתןהעשיריםבבתי.ופולחניםטקסיםמתבצעיםשבולפחותאחדמקדשמצויביתבכל

–מקדשיםיותר.הללוהמקדשיםמספרפילנקבעתמסויםביתשלהרווחה,למעשה.כאלהמקדשים
קירותהמקדשיםמכוסיםבכלמיניואילו,צנועבאופןמבפניםרבהבתיםבנויים.רווחהועושריותר

.וחלקותאבניםצבעוניות


אלא,אלוטקסיםעללדברמקובללא.וסודיפרטיבאורחאלאמשפחתיבאופןמתנהליםאינםהטקסים
 .לגביהםמתאימהלהדרכההנצרכיםקטניםילדיםעםרק

הלבדוקאתהמקדשיםוגםניתןלוהסברעדשהורש,אמוןרבבקרבהילידיםרהאנתרופולוגהצליחליצו
כלקופסאמוטמניםב.האלתוךהקירתשנבנתקסמיםלבהמקדשהינוקופס.חניםהשוניםאודותהפול

עלפי-בלעדיהם.מורכביםהםממהיודעאינושאישמרפאעשביוהשיקוייםהמאגיים,הקמעות
בעל.גתכשיריםאלואצלבעלימקצועמומחיםניתןלהשי.איןהילידיםיכוליםלהישארבחיים-שקפתםה

אישהמרפא.ערךעבורשירותיו-הואמקבלמתנותיקרות."אישהמרפא"הכוחהרבביותרביניהםהוא
הואאתהחומרים.אלאמחליטמהיהיההרכבם,אינומספקישירותאתהחומריםהמרפאיםללקוחותיו

אשרמספקאת,אישהמרפאוהמומחהלעשביהמרפארק.שפהעתיקהוסודיתכתבסתריםשלרושםב
לאחרהשימושבתכשיריםאיןמסלקיםאת.מביניםאתהכתוב,התכשירהנדרשתמורתמתנהנוספת

בניעלמגניםשהםאמונהמתוך.הקסמיםאשרבמקדשהביתקופסאתבןאלאמניחיםאות,תושאריה
.השבט

ומבצעפולחןהטבילהאגןערבבמינימיםקדושיםבתוךמ,כלאדםמרכיןאתראשובפניארגזהקסמים
שםמבצעיםכהנידתטקסים,אתהמיםהקדושיםמקבליםממקדשהמיםשלכללהקהילה.טיהורקצר

.ממושכיםכדישהנוזליהיהטהורויתאיםלשימושפולחני


דרתתפקידםניתןמצוייםמומחיםאשראתהג,אםכינחותיםמעטמאנשיהמרפא,ביןמומחיהמאגיה
ובמקבילנתקפים,מוקסמיםמןהעיסוקבענייניהפה"יאקירמא"אנשיה".אנשיפהקדושים"לתרגםכ

החברתייםיחסיהםעלרבההשפעההפהשללמצבוכימאמיניםהם.פחדכמעטחולניממהשקשורבו
פולחן.ויצטמקוהלסתותידממוהחניכיים,לנשורשיניהםעשויותהיומיים"הפהטקסי"ביצועללאוכי

מבוצעבאמצעותהכנסתפולחןזה.ביותרדוחהלזריראה,"יאקירמא"יכלבניה"המבוצעע,היומיהפה
טקסיותוחזרהעלמספרתנועותמאגיות,ערבובםעםאבקותמאגיותשונות,קבוצתשערותלפה

 .יאנשיהפההקדושים"עמראששמוכתבות
לכוהנים".הקדושהפהאיש"אצלבשנהפעמיםמספרלבקרהשבטבנינוהגים,היומיהפהלפולחןנוסף
הם.ואזמליםמקדחות,מרצעים,שונותמחטיםהכוללת,אביזריםשלביותרמרשימהמערכתישאלו

לפי,המונעיםשוניםמאגייםבחומריםאותםולמלאהשבטבניבשיניהחוריםאתלהרחיבנוהגים
לתתואףהכוהניםאצללבקרממשיכיהשבטבניאבל,נמשךהריקבוןשתהליךמובן.ריקבון,אמונתם
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בנישלוהמזוכיסטיותהסדיסטיותהנטיותעלהמצביע,ביותרמכאיבפולחןזהו.ערךיקרותמתנותלהם
 .השבט

דםזובעדפניהםאתיוםמדילשרוטנוהגיםבלבדהיגברים"חלקמסויםשלפולחןהגוףמתבצעע
 .חדמכשירבאמצעות

במסגרתפולחןזה.טכסיםנשייםמיוחדיםהמצטייניםבאכזריותםמבוצעיםרקארבעפעמיםבחודש
שיופייןבאמאמינותהן.לתנוריםקטניםואופותאותםבהםלמשךשעהןמכניסותהנשיםאתראשיה

 .השיערדרך


ואתהטכסים,דשכזהבכלקהילהישמק".תיב-מילוח"מרפאישמקדשיםמיוחדיםבשםהלאנשי
בטכסיםאלומשתתפים.המורכביםהדרושיםבמקרהשלמחלהרציניתמבצעיםאךורקבמקדשיםאלו

הטכסיםבמקדשזההם.אנשימרפאוקבוצתכוהנותהסובבותבחדריהמקדשוהיכליובלבושמיוחד
אםרק,רטכסיממושךטיהושםחוליםעלמנתלעבורבאיםלשםמו,למרותעובדהזו.אכזרייםבמיוחד

שומרי;לאחשובמהיחומרתהמחלהומהימידתהחירוםשלהמקרה.הםיכוליםלהרשותזאתלעצמם
ואפילולאחרשנכנס,אםהחולהאינומפקידבידיהםמתנהנדיבה,המקדשאינםנותניםלהיכנסאליו
 .יהשומריםאיןמתיריםלולצאתעדשישאירמתנהביד,ועברבהצלחהאתכלהטכסים

היומיוםמחייהחברתיותהמוסכמותכל-למקדשונכנסמשפחתובניאתעוזבחולהשאדםברגע
"יאקירמא"יוםנמנעבןה-בחייהיום.עליולפשוטאתבגדיו,למקדש"יאקירמא"כשנכנסבןה.משתנים

.לחןהגוףפעולותרחצהוהפרשהמבוצעותרקבמקדשומהוותחלקמפו.לחשוףאתגופובפרהסיה
גברשאפילואשתו.גורמתלהלםפסיכולוגי"מילוחתיב"הסרתמעטההסודיותבזמןהכניסהלמקדשה

לאהייתהעדהמעולםלביצועפעולותהפרשהשלומוצאעצמועירוםונעזרבכוהנתקדושהכשהוא
.אתםווכחמתלאאחדואףוכוהנותכוהניםהםבוהמטפלים.מבצעפעולתהפרשהלתוךכלימקודש

מדיפעםנועץאישהמרפא.טיפולטכסיזהנחוץמשוםשהמכשףזקוקלהפרשותלצורךמהלךהטיפול
אךאיןזהמפחיתאת,"יאקירמא"לעתיםהורגיםהטכסיםאתבןה.מחטיםמאגיותבבשרהלקוח

.אמונתםבאנשיהמרפא


יכוחותלגירוששדיםהשוכניםמגרשישדיםאלוהםבעל".המקשיבים"סוגנוסףשלכוהנידתהם
בכךשהןיםחושדםה.ובמיוחדהאימהות,םאתילדיהםהםמאמיניםשהוריםמכשפי.בראשיהמכושפים

מגרשהשדיםמצטיינתהמאגיההנגדיתשל.ממיתותקללהעלילדיהןתוךלימודפולחניהגוףהסודיים
,"מקשיב"מספראתצרותיוופחדיולבטבןהש.בחולהנוגעיםלאבעצםושהםהקשבה,בהעדרטכסיות

רמתהזיכרוןשמפגיניםבני.בעיותיואתלפתורלמקשיביותרקלכךילדותומימימידעיותרשיזכורככל
.במפגשיםאלוראויהלציון"יאקירמא"ה

ישימוש"נעשיםמאמציםלמניעתהריוןע.מגעמינימהווהטאבוכנושאלשיחה"יאקירמא"אצלבניה
רקלעתיםרחוקות.יהגבלתהמגעהמינילתקופותמסוימותשלמחזורהירח"ומריםמאגייםאועבח

.בתקופתההריוןמתלבשותהנשיםבאופןשיסתיראתמצבןהמיוחד.נכנסתאישהלהריון
 .ניקותאתתינוקיהםםאינןמורבהנשי,ללאעזרתקרוביםאובנימשפחה,הלידהמתרחשתבסודיות


קשהלהביןכיצדהצליחשבטזה.הינםמוכימאגיה"יאקירמא"מצביעהעלכךשבנישבטהסקירתנו

כאשר,אבלאפילומנהגיםכהמשוניםמקבליםמשמעות.להתקייםלאורךימיםאלמולנטלכבדזה
כאשראנומסתכליםממרוםחברתנועל:"מאלינובסקי,בוחניםאותםלאורדבריהאנתרופולוגהידוע

,אךבהעדרהנחיתהמאגיה.קללהבחיןבפרימיטיביותובחוסרהרלבנטיותשלהמאגיה,אחרותחברות
עלהקשייםהמעשייםשעמדובדרכוולהעפיללשלביהתפתחותלאיכולהיההאדםהקדמוןלהתגבר

 ."תרבותיתרמיםיותר
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 פערי שכר בין נשים לגברים קיימים בכל המקצועות: 5דף לתלמידה 
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  2006הכנסות  סקר
 

 .ליישובים מחוץ הגרים ובדווים קיבוצים למעט היישובים לכ את כוללת הסקר אוכלוסיית

  
:2006 בשנת שכירה מעבודה לשכיר ברוטו ממוצעת הכנסה

 ₪7,180 לשכיר לחודש ברוטו ההכנסה • 

 2003 משנת יציבים עבודה לשעת לנשים גברים בין הפערים •

 38.3₪  אישה  משל -19.6% ב גבוהה  ,₪ 45.8 גבר עבודה של לשעת ההכנסה
 

 במכירות ועובדים בקרבסוכנים הוא ,עבודה לשעת בהכנסה וכן לחודש בהכנסה ביותר הגדול המגדרי הפער • 
.ושירותים

 

 .נשים -48% ו גברים הם מהשכירים 52% 
 ₪ 8,712 הייתה שכיר גבר של החודשית ההכנסה 2006 בשנת

  .₪ 5,521  שכירה אישה של מההכנסה גבוהה58% ב
ונשים גברים של העבודה מספרשעות בין מהבדל נובע החודשית בהכנסה המגדרי מהפער חלק

 הפער עבודה לשעת בחישובההכנסה ,לכן.לאישה עבודה שעות 34.8 -ו לגבר בשבוע עבודה שעות 45.4  
 .₪ 38.3שכירה  אישה ושל ,₪ 45.8  שכיר גבר של עבודה לשעת ההכנסה  ,כך  .מצטמצם

 .2003 משנת  יציב נשאר זה פער  .אישה של מזו -20% ב גבוהה תההיי גבר הכנסת, כלומר


 של וזו ₪ -16,549 ל והגיעה ביותר הגבוהה הייתה שכיר למנהל לחודש ברוטו ההכנסה ,היד משלחי כל מבין
 .₪ 3,627 ביותר הנמוכה הייתה מקצועי עובדבלתי
 כי עולה מגדר לפי הכנסות בהשוואת
  ₪ 18,120 הייתה רמנהל גב של לחודש ההכנסה

  .₪ 12,355 ,מנהלת של מזו גבוהה 46.7% -ב 

  ₪ 81.7 הייתהמנהל גבר  של עבודה לשעת ההכנסה
  .₪ 66.6 ,מנהלת של מזו גבוהה 22.7% -ב


  ,₪ 4,299הייתה  ,גבר מקצועי בלתי עובד של לחודש ההכנסה

  .₪ 2,773 שלחוד הממוצעת שהכנסתה ,מקצועית בלתי עובדת של מזו -55% ב גבוהה


 ₪ 25.9 הייתה ,גבר מקצועי בלתי עובד של לשעת עבודה ההכנסה

  .₪ 22.2 עבודה לשעת שהכנסתה הממוצעת ,מקצועית בלתי עובדת של מזו -17% ב גבוהה


 במכירות ועובדים סוכנים בקרבהואעבודה לשעת בהכנסה וכן לחודש בהכנסה ביותר הגדול המגדרי הפער
 לשעה וההכנסהאישהשל מהכנסתה -86.1% ב גבוהה זה יד במשלח גבר של ודשלח ההכנסה .ושירותים
.בהתאמה -34.8% ב גבוהה
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להלןפרסומתשוביניסטיתלמכונית.דוגמאלכךשאקטיביזםפמיניסטייכוללהוביללשינויחברתי

סטודנטיות.והבנותכאוהבותשופינגוכיפותמשפחתיתשבההבניםמוצגיםכבעליקריירהואומנותואיל

.אלחברתהמכוניותשבחרולתקןאתהפרסומתכתבו(ה"תאאל)פמיניסטיותמהאוניברסיטההעברית
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