
 " מגדר ובחירה אישית – "בידיים שלה

 FREEZE רשתמצגת מלווה לפרק בסדרת ה

 

 : חטיבות הבינייםגילאים

 

 מטרות: 

 אוטיפים וכיצד הם משפיעים עלינו.התלמידים יבינו מהם סטר 

 התלמידים יזהו סטראוטיפיים מגדריים.  

  של כל  האישיותהנטיות התלמידים יהיו מודעים למתח שנוצר בין תפקידים מגדריים לבין

 השאיפות שלו. ואחד, הרצונות 

 

 רקע

, הכוללת Freeze" מתוך סדרת הרשת בידיים שלההמצגת שלפניכם מלווה את הפרק "

שישה פרקים העוסקים במצבים חברתיים מגוונים. כל אחד מפרקי הסדרה מלווה במצגת, 

דות בעזרת שמסייעת לארגן את השיעור, להעלות שאלות ולתת לתלמידים כלים להתמוד

 התיווך של המורה. 

 ,התפקידים והאפיונים המגדרייםלנושא פרק זה מציג את האופן שבו התלמידים מתייחסים 

שמשחקת משחקי ספורט עם הבנים ואף חזקה יותר פיזית מחלקם. נערה  רוני,דרך הצגה של 

 שלהההתנהגות  ומנצחת אותו.הבנים "הורדות ידיים" עם אחד ב מתחרהבמהלך הסרט היא 

 המצופה ממנה לפי מינה. "נשית"ושוברת את המוסכמות המגדריות של התנהגות  "גברית"

 הבנים?ו מתייחסות אליה הבנות?איך  :עולות השאלות

 מגדריים, ומה קורה כאשר לא עומדים בהם. תפקידים בונדון בסטראוטיפים הנוכחית במצגת 

 המילה "מגדר" מתייחסת להיבטים החברתיים של השתייכות למין ביולוגי )זכר או נקבה(. 

בחרו בהם חשופים להבניה סטראוטיפית על פי מגדר מרגע הלידה. החל מהצבעים שילדים 

שהם מקבלים ממורים המשוב ועד עבורם  כשושרהמשחקים  דרךלהלביש אותם,  םהוריה

 הבת/רווחים הם של דמות האישהההתנהגויות שונות. המסרים העיקריים על דמויות סמכות מו

כאסרטיבי,  הבן/ודמות הגבר ,משתפת פעולה, עדינה ומטפלתתקשורתית, , כפאסיבית

 כוחני ושאפתן. ביצועיסט, 

כחריגה וגוררת לרוב תיוג שלילי. התנהגות של בן או בת שאינה תואמת את המגדר, נתפסת 

 בגיל ת מאודמשמעותיהתופעה . מקבוצת השוויםלרוב  יםציות מגיעהתיוג השלילי והסנק

שגורר הדרה של כל מי ששונה מהקבוצה. נערים ונערות  ,הנעורים על רקע הצורך בהשתייכות

יחס לא מכבד, חווים דחייה ב לא פעםנתקלים מבחינה מגדרית מהמקובל  אחרתשמתנהגים 

 ומתקשים למצוא את מקומם.



רבה יותר לתפקידי המגדר השונים. כמו כן, עם השנים הפתיחות פתיחות יש גיל עם ה

ומתרחשים תהליכים חברתיים רבים בתחום זה ברמה  ,להתנהגויות חוצות מגדר גדלה

 העולמית. 

שיש אפשרות להשפיע על מחקרים העוסקים במגדר מצביעים בעשורים האחרונים על כך 

מקיימים הבתי ספר  נםספרית. יש-ביתפעילות באמצעות עמדותיהם של מתבגרים כלפי מגדר 

את התלמידים  יםהשונה גם בתחום המגדר, ומכינ של קבלתעמדות  קדמיםהמתהליכים 

עולות בעולם המבוגרים נמצא מקום גם להתנהגויות שאינן  לקראת תפקוד בעולם המבוגרים.

מאפיינים היא התנהגות המשלבת מגדרית ניות יהסטראוטיפ הנוקשה.  אנדרוג בקנה אחד עם

שה יכולה להיות גם משתפת יא ,מכל מין בהתאם לסיטואציה ולצרכים של האדם. כך למשל

סטראוטיפ נשי(, וגם הישגית, דומיננטית וכוחנית מה שנתפס כמשפחתית )ופעולה, רגשית 

גבר ובהתאם לסיטואציה )היא אחרת במשפחה ובעבודה(.  –סטראוטיפ גברי( מה שנתפס כ)

לאהוב סרטים  ,)סטראוטיפ גברי( וגם לבטא חולשה ותחרותיגי, דומיננטי הישגם יכול להיות 

משלבת בין מגדרית ניות ירומנטיים, ולהתעניין ברגשות )סטראוטיפ נשי(. אנדרוג

בנות להיות גמישים בתפקוד בהתאם להסטראוטיפים המגדריים הנוקשים, ומאפשרת לבנים ו

  אנו שואפים.ניות מגדרית ילנסיבות ולנטיות ליבם. לאנדרוג

  

העוסקות במגדר, מגדר באמצעות פעילויות אקטואליה בתוכלו להרחיב את הדיון תרצו,  אם

 שוויון ואפליה. 

 

 לפניכם קישורים:

  נשים יגויסו לקרבי? –זה אקטואלי 

  התיכוניסטיות: שוויון, עד למכנסייםמחאת  –זה אקטואלי 

 0172תחרות מלכת היופי  –זה אקטואלי 

 גם בפורים? –בנות ובנים  –זה אקטואלי 

 

 רה בכיתה בעקבות הצפייה בפרק:מסרים להעב

 מאפיינים מגדריים והדבר מחלחל ומשפיע עלינו. שמדגישה מאודאנו חיים בחברה  -

 תלויי תרבות ותקופה. הם משתנים כל הזמן. הם תפקידי מגדר  -

מצמצם את  הדברו ,)זכר או נקבה(מין שלנו על פי התפקידים עבורנו החברה מגדירה  -

 . שלנו יכולת הבחירה

, לבין ציפיות הסביבההם של והנטיות בין הרצונות "פער מגדרי"אצל אנשים רבים נוצר  -

 מתח פנימי, קושי לביטוי עצמי, וחשש לשלם מחיר על התנהגות חריגה. שיוצר  מה

http://www.itu.cet.ac.il/%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%92%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99/
http://www.itu.cet.ac.il/%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2/
http://www.itu.cet.ac.il/%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99-2017/
http://www.itu.cet.ac.il/%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/


 יםחשוב – וביטוי אישי של התנהגות גם לא לפי המין הביולוגי הכלה של שונות מגדרית -

 , מגוונת ויצירתית. ליצירת חברה סובלנית

 

 

 :מבנה המצגת

 : שקופית פתיחה

 שקופית זו מציגה את שם המצגת. 

 

 

 

 

 

 

 

 צפייה בסרטון: 2 שקופית

 תוכלו לצפות בסרטון.  Playבלחיצה על כפתור 

לאחר שהתלמידים צפו בסרטון, אפשר לתת להם 

 . ולהגיב בחופשיות ולהביע את דעתם על המתרחש ב

 :את התלמידים לשאול ותוכללאחר הצפייה, 

 ?מה רואים בפרק 

 רוני? כלפי  איך מתנהגים התלמידים 

 של החברים לרוני? יחסםהאם יש הבדלים ב 

 

 

  עם מי אתם מסכימים?: 3שקופית 

 –מגדר ביחס לשתי עמדות  פהמצי וז שקופית

שחושב שרוני "מגניבה" כי לא  רועי,העמדה של 

אכפת לה מה חושבים עליה, והעמדה של תמרה, 

בסיכוייה  תפוגעמתנהגת בצורה שרוני ששחושבת 

 "איזה בן רוצה להיות עם מישהי כמוה?".  :לזוגיות

שבו תוכלו לערוך סקר בכיתה,  וז שקופיתב

 בהתאם לעמדה שהם מזדהיםיצביעו התלמידים 

 . איתה



לאחר הסקר אפשר להתייחס לאפשרות כי ייתכן וקיימת קנאה סמויה כלפי רוני שמרשה 

 לעצמה לבטא את "הכוח הגברי" שלה ולא חוששת להיראות חזקה. 

  :תוכלו לשאול את התלמידים באמצעות הכפתור "שאלות לדיון"לאחר הסקר, 

  .מה דעתכם על תוצאות הסקר? הסבירו 

 מקובלות? המגדר המתנהגים בהתאם לנורמות  מה המחיר שעלולים לשלם כשלא 

  לוותר על הדברים שהיא אוהבת כדי להיות "כמו  –? רוני צריכה לעשות לדעתכםמה

 להמשיך לפעול כפי שהיא רואה לנכון?או כולם" 

  שתי האפשרויות  הם אלא"רוני דוחה". ה תאומרותמרה אומר ש"רוני מגניבה" רועי

 היחידות להתייחס לרוני?

 

  למה הכוונה? –"כמו בת" ו"כמו בן"  – 4 שקופית

בקשו מהתלמידים לכתוב בכל אחת מהעמודות את 

התכונות שמתאימות לדעתם ל"בן" או ל"בת". לאחר 

הנוגעות  ההכתיבה הסבירו לתלמידים כי דעות אל

סטראוטיפים  ותלמאפיינים של בנים או בנות נקרא

 מגדריים. 

  :תוכלו לשאול את התלמידים

 ?מדוע כתבתם את התכונות שכתבתם 

  ?האם לדעתכם יש הבדלים בין בנים לבנות? מהם 

 הן באות לידי איך  ?מהן הציפיות החברתיות מבת לעומת הציפיות החברתיות מבן

 ביטוי?

  ?האם לדעתכם הציפיות מבנים ומבנות צריכות להיות שונות? באיזה אופן 

 

באמצעות אמירה זו הוא "כמו בת". שעידו ל תומר אומרלאחר הניצחון של רוני, –שימו לב 

 בציפיות החברה מהבנים להיות חזקים וגבריים.   תוכלו לדון עם התלמידים

משלם מחיר חברתי גדול יותר, בנים שמתנהגים התלמידים מי לדעתם  אפשר לשאול את

. מחקרים מראים שבנים משלמים בגיל "גבריתבצורה "או בנות שמתנהגות " נשיתבצורה "

 על התנהגות שאינה תואמת את הסטריאוטיפ המגדרי.  הזה מחיר גבוה יותר

 



 מקרים מהחיים: 5שקופית 

מקרים לספר על התלמידים את  ינהמזמ וז שקופית

היותם בהם ציפו מהם להתנהגות מסוימת רק בגלל ש

התלמידים יכולים להעלות למודעות  כך ."בן" או "בת"

משפיעות את האופנים שבהם ציפיות מגדריות 

 עליהם.

  :תוכלו לשאול את התלמידים

 ההתנגשות בין הרצונות שלכם לבין  תארו את

 ציפיות החברה. 

  הזאת עם ההתנגשותהתמודדתם איך?  

  ?מדוע בחרתם בדרך התמודדות זו 

קשורות למגדר, למוצא, ה)שונות הציפיות החברתיות למרות הכדאי להדגיש כי בדיון בכיתה 

 לשמור על האינדיבידואליות והייחודיות של כל אחד ואחת.  חשוב ,למראה חיצוני ועוד(

"האם  :תוכלו להשתמש באפליקציית סל"ב. בלחיצה על כפתור "סל"ב" תופיע השאלה

 הרגשתם פעם שמצפים מכם להתנהגות מסוימת בגלל שאתם בנים/בנות? איך פעלתם?". 

 

 להיות אני : 6 שקופית

מוזמנים להעלות שינויים התלמידים  וז שקופיתב

שהם יכולים ליזום בסביבתם כדי לחיות בחופשיות 

לפי הרצונות והיכולות שלהם, בלי קשר למגדר. תוכלו 

 לכתוב את הצעות התלמידים בשדות הכתיבה.  

בה הם לומדים, שהתלמידים יכולים להתייחס לכיתה 

לבית הספר, למשפחתם ולסביבתם הקרובה. 

חשיבה היחס גם לדרכי התלמידים יכולים להתי

 הקשורות לחיזוק האמונה העצמית ולעמידה על שלהם.  הםהתנהגות שלהו

אפשר להתייחס לכך שניתן לשלב תכונות נשיות וגבריות, בהתאם לאופי ולאישיות של כל 

לעומת סיטואציות אחד. כמו כן, קיימות סיטואציות שונות שבהן מתאים להיות "יותר גברי" 

 "יותר נשי". בהן מתאים להיות 

 


