
 

 

 : יעל גלברדיחידת השכלה כללית במדעי החברה-תוכנית מגדר

 : רציונל

קודת המוצא שלנו היא שקטגוריית המגדר משפיעה על כל תחומי הפעילות החברתית, האישית, נ

 זו לימודים תכנית .ומהווה עקרון מרכזי בארגון הסדר החברתי וליטית והתרבותית של האדםפה

 בין שההבדלים והתובנה וגברים נשים של המגדרית הזהות יתהווי של המארגן הציר סביב עוצבה

 תהליכים של רחבה מקשת גם נובעים אם כי, גרידא פיזיולוגיים הבדלים רק אינם המינים

 הן התכנית נשענת שעליהן המרכזיות והליבה הכובד נקודות. ותרבותיים פוליטיים, חברתיים

. שונים במישורים החיים חוויית לניתוח כפרספקטיבה המגדרית המבט ונקודת המגדרית הזהות

 הגידול מצע - ואילך ההתבגרות גיל ובמשך רך גילב -דוגמא לכך ניתן מעולם הקולנוע והאגדות

 ובאשר. בלעדיהם התפתחותנו את לתאר וקשה ומהמעשיות מהמיתוסים, מהאגדות ניזון שלנו

 בכל התלמידים של ולמםע תפיסת וגיבוש עיצוב על מכרעת שהשפעתה הרי הקולנועית למדיה

 יתרה. בחברה הפועלות הכוח מערכות ולפענוח המינים בין ליחסים, המגדריים לתפקידים הנוגע

 החברתיים השינויים את, התקופה רוח את משקפים בקולנוע והגברים הנשים ייצוגי, מזאת

 .עולמם תפיסת את גם כמו לקדם שואפים הסרט שיוצרי

 לעודד מנת על הנדרש והנורמטיבי הערכי לשינוי הקשור בכל מפתח תפקיד יש החינוך למערכת

 את למצות יוכל המינים שני מבני אחד כל שבה, יותר שוויונית חברה ליצור כאחד וגברים נשים

חיברות.  –מרכזי של סוציאליזציה  "סוכן" בית ספר מהווה. שלו והיכולות הפוטנציאל מלוא

י. נראה כי לגיבוש תפיסה של אזרח פעיל, מעורב, עתידהאזרח לחנך את ה ככזה בית ספר שואף

תבגרים בקרב מ פיתוח מודעות מגדריתחושב וביקורתי יש חשיבות מרובה. תוכנית זו מקדמת 

של הבנות להיאבק למען המימוש העצמי שלהם,  תחושת הביטחוןומתבגרות ובכך מגבירה את 

יתי לשני המינים להתפתח באופן למען קידום בהתאם לכישוריהן ויכולותיהן ולמען שוויון אמ

תורמת לעיצוב האזרח  ובכך ומעורבות בקהילה חשיבה ביקורתיתשווה. בנוסף, מקדמת התכנית 

  העתידי.

 כפולה הינה -  ההתבגרות בגיל לתלמידים המגדר בלימודי הכרוכה המעצבת החוויה של חשיבותה

 ומכאן, עולמם ותפיסת דיםהלומ של אישיותם מתעצבות בו השלב בדיוק זהו שכן, ומכופלת

 לימודי כי נראה. אלה בגילאים דווקא המגדרי בהיבט אפקטיבי שינוי ולחולל להשפיע היכולת

 חופש להם שמאפשרת, ודמוקרטית נאורה עולם תפיסת, הלומדים אצל לפתח עוזרים המגדר

 .והמקצועי האישי לעתידם באשר בחירה

 של אישיות ובבעיות אישיות בחוויות יוןדבמהלך הלימודים נעסוק שקרוב לוודאי יזמן 

 הפניה ותוך בפרט בכיתה) אלה לבעיות מענים למתן עליונה חשיבות וקיימת, התלמידים

 של ביטוי מאפשרת אשר אווירה ליצור להשתדל יש(. הספר בבית נוספים בגורמים והסתייעות

 .בהשקפות ושונות בדעות שונות

 עם להתמודד וביכולת העצמי הערך בהכרת, ותבעצמא הצורך את ומדגישה מפתחת התכנית

 להתמודד והיכולת הכוחות מהלומדים ואחת אחד שלכל ומעצים ברור מסר העברת תוך  - קשיים



 

 

 נותבו אליהם המסורתיים המגדר בתפקידי תלות ללא, האישיים בחייהם שינוי ולחולל קושי עם

 .החברה י"ע

 המגדרית זהותו לעיצוב לתרום גם אם כי, לתלמיד ידע להקנות רק לא העל הינה מטרת

 .האישית והתפתחותו

 :מטרות

פמיניזם, , רכזיים מתחום המגדר כמו: מין, מיניות, סטראוטיפים מינייםהכרת מושגים מ .1

 אידיאל יופי ועוד.

 מגדר, קריירהו מגדר, המינים של וסוציולוגיה פסיכולוגיה -חשיפת הלומדים לתחומי דעת .2

 . בקולנוע מגדר וכן, מגדר בתקשורת ובצבא ותובמעשי במיתוסים, באגדות

 התכונות לרבות, הנשי ולמין הגברי למין הנוגעות יסוד לתפיסות מודעות לעורר .3

 .והשלכותיהם שלהם והייצוגים הדימויים, מהמינים אחד לכל המיוחסות, הסטריאוטיפיות

 .טיביתעל ידי חשיבה ביקורתית ורפלק וחווייתיתפיתוח  למידה משמעותית, ערכית  .4

 .טיפוח שוויון במשפחה ובחברה .5

 שתביא להשקפת עולם שוויונית יותר. חשיבה רציונאלית ועצמאית  .6

 כרת התהליכים היוצרים את מציאות אי השוויון הקיימת.ה .7

 .הכרת  מנגנונים חברתיים הפועלים לשינוי המציאות המגדרית .8

 גישה הומניסטית ואכפתית לבני אדם, לחברה ולסביבה. פיתוח .9

 

 היעד וכלוסייתא

 .הרצליה חדש תיכון -'  י כיתה לתלמידי מיועדת התוכנית

 

 

 

 

 

 עם ומאתגרת מתסיסה התמודדות של אפשרות ללומדים מזמנת המגדר לימודי חוויית, לסיכום

 דגש מושם כניתהת מפרקי אחד בכל. המינים בין ביחסים הקשורים והשקפות ערכים, דעת גופי

 פה בעל בהתייחסות והן כתובים טקסטים על בהתבסס הן, ביקורתיים וניתוח חשיבה פיתוח על

 הזדהות ליצירת נוסף חשוב אמצעי. חייהם ממציאות לתלמידים המוכרים חברתיים למוסדות

 .כולה הלימודים תכנית לאורך סרטים ובקטעיסיפורים ב השימוש הוא ביקורתית וחשיבה

 



 

 

 נושאים ושעות לימוד:-מבנה התוכנית

 נושאים שילמדו

 

מושגים /נושאים מרכזיים 
 /תיאוריות מרכזיות

שעות  דרכי הוראה
המוקצות לכל   

 נושא

 

התייחסות למינו  -מינניות, מין מגדר מושגי יסוד במגדר. 1
תהליך דם כהגדרת מהותו. של הא

החברות לתפקידי מין, סטראוטיפים 
 תפקידים. -ייםמינ

סקירת מורה, דיון 
 כיתתי

 שעות  4

 נשים של מסורתיים תפקידים סקירה היסטורית. 2
 ומעצבות משפיעות נשים, וגברים

 הגישה התפתחות, מדיניות
 הפמיניסטית. והגישה הביקורתית

 דיון, מורה סקירת
 בית מטלת, כיתתי

 של דמות בחירת -
 משפיעה אשה

 קצרה מצגת והכנת
 פועלה על

 שעות 4

: ביולוגית-גישה סוציו. 3
 תורשה/סביבה

 
 מגדר מולד או נרכש?

ביולוגית, -גישה סוציו
תורשה/סביבה, גישה ביהביוריסטית 

 זהות מגדרית . )התנהגותית(,

 סקירת מורה

צפייה מודרכת 

 בסרט 

"בילי אליוט " 
 כיתתי. ודיון 

 שעות 3

 שוויון להבטחת המשפט התקדמות . מגדר ומשפט4
 חקיקה סקירת, מגדרי זכויות

 .בנושא מרכזית ופסיקה

, מורה סקירת

 ניתוח - בית מטלת

 לאור קצר מקרה

 .הישראלי המשפט

 שעות 4

 מגדר במשפחה. 3
היבטים של אי שוויון כלפי 

 נשים
 במשפחה .

 .שינויים ופריצת מחסומים
 

פל תפקידים פריצת כ פטריארכליות
מחסומים, אלימות במשפחה, 

 השפלה.
 הגבריות  החדשה.

*ניתוח מאמר 

המשמרת "

 " ההשניי

*ניתוח נתונים 

סטטיסטיים 

בנושא האלימות 

 במשפחה

 

 שעות 4

 מגדר במערכת החינוך. 4
מערכת החינוך כמצמצמת 

אופציות להתפתחות אישית 
 ומקצועית

השפעת מערכת החינוך על 
י והחברתי מקומו המקצוע

 .של האזרח

 סמויים וגלויים םסטריאוטיפיי
ביה"ס כסוכן חיברות , חיברות 

 מטרים
 

 

פעילות חקר: 
איתור 

סטראוטיפים 
במגמות בית 

 -הספר
 ריאלי/הומני. 

 שעות 3

 . מגדר ותעסוקה5
נתונים –תופעת אי השוויון 

סטטיסטיים והצגת המצב 

  בשוק העבודה בישראל

 

 תפקידים,קידום, כפל  פערי שכר,

מקצועות  אפליה, העדפה מתקנת,
פמיניזציה ,תקרת  נשיים וגבריים,

 זכוכית
 

זימון של  אישה 
העובדת בתפקיד 

בכיר להרצאה 
 בנושא

 שעות 3

מודרכת  הצפיייה כסוכן תקשורת המונים, המד מגדר ותקשורת .6
 או סרט בפרסומות

 שעות 3



 

 

המדיה כמשקפת או 

כמנציחה את אי השוויון 

 המגדרי.

סטראוטיפים מיניים 
בפרסומות ובתכניות 

 טלוויזיה

חיברות ,תרבות המונים, דימוי 

 , הזדהות.    ססטאטו

מגדריים, דמויי  םסטריאוטיפי

,הזדהות שימוש מיניות  ססטאטו

 .האישה בפרסומות, מודל היופי הנשי

 וניתוח ביקורתי

 . מגדר בספרות ילדים7
 ובשירים

מסרים מגדריים בספרות 

 ילדים  .

 

 סה המינית בספרות הילדים יהתפ

מיניים,  חיברות  םסטריאוטיפי

 ,סוכני חיברות לתפקידי מין 

 

קריאה מודרכת 
וביקורתית בספרי 

ספרות ) ילדים
קלאסית מול 

 ושירים.  מודרנית(

 שעות 2

 30כ  "סה   
 שעות

 

  דרכי הוראה

 סקירת מורה, דיון כיתתי *

 * צפייה מודרכת בסרט 

 * ניתוח מאמר

 ניתוח נתונים סטטיסטיים *

 * פעילות חקר

 *הרצאה חיצונית

 * עבודה קבוצתית

 *משחקי תפקידים

 בלוגים  -יסיור ווירטואל *

 במסגרת הקורס: דרכי הערכהדוגמאות ל

 .דו"ח צפייה בסרט *

 בנושא הנלמד *כתיבת נייר עמדה

ומבוססת על שימוש העבודה מתאימה לסיכום היחידה  -/תצפית עבודה קבוצתית הכוללת ראיון *
 במושגים שנלמדו בתכנית.

 .בהנחיית המורה ם*העברת נושא ע"י תלמידות/תלמידי

 *ניתוח חומרים : פרסומות, קריקטורות, כתבות, ספרים, סרטים.

 ת דרך בנושא המגדרות פורציודמו -*עבודה בנושא

 ים*איסוף  והשמעת שירים וניתוחם ע"י התלמידות/דים בהם עולים נושאים מגדרי

 זכויות שיווי לחוק תיקון-מעמדי והסבר על ההשלכה המעשית שלהם לשוויון* סקירת חוקים 
 לדמוקרטיה הישראלי המכון, פנים העת כתב - האישה



 

 

 , בלוגים פמיניסטיים. ברשתות חברתיות*ניתוח תופעות מגדריות ברשת: בפורומים, 

 מנהיגות נשים בנושא תערוכה, שוויון שבוע, כרזות תחרות, המינים בין שוויון בנושא חיבורים תחרות*

 .וכדומה בפוליטיקה נשים, בספורט נשים, בתקשורת נשים, מדעניות: שונים בתחומים

 

 

 מאמרים כדוגמת: מערכי שיעור ו

   :סטראוטיפים מגדריים 
  -פתיחה: משחק אסוציאציות

 על מה חושבים? -על מה חושבים? גבר-אישה
 מהי דעה קדומה?

 ?מהו סטראוטיפ
להראות להם תמונה של מריסה מאייר )מנכלית יאהו( ולשאול אותם מה הם חושבים 

 עליה...
 שבירת סטראוטיפים. 

 גזענות. –הסכנה בסטראוטיפים 
 קטע מתוך הסרט "העזרה". 

 הומניזציה. -היכרות עם המושג דה

 

 על מקומה של האישה בכלל ובספרות בפרט -רינגל מרים"/ משלך חדר" או הנשי הקול . 

 

, חדרים בחדרי, הבית בתוך התרכז חייהן מרבית את לבלות הנשים נהגו בו "המרחב
 משוללת הייתה האישה. רבים לילדים ואם רעיה לתפקיד עצמן את מכשירות כשהן

 של שהותם בעת. עצמה משל קריירה לפתח לה שתאפשר כזו, רחבה השכלה או מקצוע
, אחרות ארצות וגילוי מלחמות, ציד תלמסעו יוצאים כשהם, הבית למרחב מחוץ הגברים

 הְפנים מן מבט זהו. החיצון העולם על השקיפו ודרכו ביתן חלון ליד הנשים להן ישבו
 .רב" עניין או הזדמנויות ריבוי הכיל לא, זה במקרה, הְפנים כאשר, החוצה

 

 ביתי הוא משרדי/רותי לקס 
 
 כך בשל. והמשפחה דההעבו בין לשלב במאמץ כרוכים כיום רבות נשים של חייהן"

 .ת"העולמו שני עם בשלום לחיות להן שתאפשר דרך או פתרון אחר רבות נשים מחפשות

 

  ניגון עתיק/נתן אלתרמן. –ניתוח שירים כדוגמת 

 

 על ובעיקר,  אשה כלפי גבר של עזים רגשות על בלדה הוא אלתרמן נתן של עתיק ניגון

 תובענות גם אך,  קץ ללא לה לתת ותנכונ אהובתו כלפי מגלה השר הדובר. עזה קנאה

 שכולה,  האישה דמות של סטריאוטיפית תפיסה מבטא השיר. כמוות עזה קנאה,  כלפיה

 לכל מלאה היענות נענה אמנם האוהב הגבר ואילו,  שהוא כמות האהוב וקבלת וויתור כניעה

 עתיק ניגון רהשי. בגידה ספק או בגידה של גילוי על באלימות מגיב אך,  אהובתו של משאלה

 .זה אנושי רגש של שליליות מתוצאות ומזהיר שבקנאה ההרסני היסוד את מדגיש

 



 

 

 ההבדל הביולוגי בין זכרים ונקבות, -סקירת המושגים השונים-הבחנה בין מין ומגדר
 המשמעות שהחברה מייחסת להשתייכות למין מסוים.  -הבדלי מין משניים. מגדר

 הנסיכות של דיסני והתפתחותן: -ת לאורך השניםהתפיסה החברתית של נשיות וגבריו

-חסרות שאיפות חוץ מחתונה -שלגיה, סינדרלה והיפיפייה הנרדמת -דור ראשון .1
 מנקות, מבשלות, כנועות, זוכות בנסיך בגלל המראה שלהן. 

 עדיין העיקר הוא הזוגיות. -בל, אריאל, יסמין -דור שני .2

ם מגוונים, בעלות שאיפות, לא הכל זה מוצאי -מולאן, רפונזל, פוקהונטס-דור שלישי .3
נשים עצמאיות,  -לשבור את הקרח -אהבה, לא מפחדות ללכלך ידיים. גם אנה ואלזה

 לא חוששות לעמוד על שלהן...

 

  :מגדר מגיל צעיר 
 מתי לדעתכם אנו נחשפים לראשונה להבניה חברתית של המגדר שלנו? -דיון כיתתי

 מחמאות שההורים נותנים(.)אמא קונה בגדים, צעצועים, סרטים, 
 מה אתם חושבים על זה?-צבע הבגד, סוג הצעצוע, בן שירצה לשיר, לרקוד, לבשל

 לא מדובר בצבע אלא בתוכן שאנו מעבירים!
 

 מכתב מילדה אמריקאית לחברת לגו:

ואני אוהבת לגו. אבל אני לא אוהבת שיש יותר  7"חברת לגו היקרה, קוראים לי שרלוט ואני בת 

ו בנים וכמעט ואין אנשי לגו בנות. היום הלכתי לחנות וראיתי לגו בשני החלקים של אנשי לג

החנות. בחלק הורוד לבנות ובחלק הכחול לבנים. כל מה שהבנות עשו היה להישאר בבית, ללכת 

לישון, ללכת לקניות, ולא היו להן עבודות. אבל הבנים יצאו להרפתקאות, עבדו, הצילו אנשים 

ת. הם אפילו שחו עם כרישים! אני רוצה שתייצרו יותר אנשי לגו בנות ושיהיו להן והיו להם עבודו

 . "הרפתקאות ושיהיה להן כייף, בסדר? תודה שרלוט

 

 לינק לפעילויות שונות:

ducation.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/homrailemida/HadaratNashttp://cms.e

him.htm 

 

 ניתוח שירים:

 פופולריים בפזמונים ביניהם והיחסים ונשים גברים מתוארים כיצד לבדוק: העבודה מטרת

 תכונות אילו? פסיבי מי? הדומיננטי מי? ולגברים לנשים מוענקות תכונות אילו. ברדיו הנשמעים

 בולטים כמה עד? שיוויונית היחסים מערכת האם? הגברים אצל אילו? הנשים אצל טותבול

 .בפזמונים וגברים נשים לגבי סטריאוטיפים

 .הישראלית בחברה המינים בין שיוויון קיים כמה עד תשקף פופולאריים פזמונים של בדיקה

 :העבודה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/homrailemida/HadaratNashim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shivion/homrailemida/HadaratNashim.htm


 

 

 בשני בדקו. ולגברים לנשים התייחסות בהם יש אשר האישי טעמך פי-על פזמונים בשני בחרו

 יחסים מערכת מאפיין מה? המינים בין יחסים מערכת בהם מתוארת האם? הדובר מי הפזמונים

 בתפקידים, בשאיפות, בציפיות הבדלים: למשל? )בשיר המוצגים והמסרים הנורמות הן מה? זו

 (. והאישה הגבר של ובתכונות

 הצגת דרך עם מסכימים אתם האם? םאצלכ השירים מעוררים תגובה איזו: אישית אמירה

 ?למי? מסוכנת בשיר היחסים מערכת לדעתכם האם? הדמויות או/ו הבעיה


