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 ד"תשע – מגדרת למכרז וחינוכית ותוכני
 
 
 

 רציונל התוכניות

ויון זכויות חברתי ותקיים ש ...הצדק והשלום, על יסודות החירות תתהא מושתת... מדינת ישראל"
חינוך , לשון, מצפון, תבטיח חופש דת ; גזע ומין, ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

 (.מגילת העצמאותמתוך ) "ותרבות

 לביןדן של תוכניות המדרשה באורנים הוא בחיבור בין סוגיות מגדריות ושוויון בין המינים חויי

מבקר ונוגע , חיבור זה מברר. חברתי שמבנה את הזהות של בנות ובנים בישראל –הבסיס התרבותי 

המדרשה  .במדינה ובעולם, בקהילה, במשפחה: בכל מעגלי החייםמרחבי החיים הבאים לידי ביטוי ב

הפוגש כל אחד ואחת אישי והקבוצתי רנים משלבת בתוכניותיה את הלימוד עם התהליך הבאו

 .מציאות חייהםמהמשתתפים עם 
 
 

 מטרות התוכניות

 .מאפייני ההבדלים ומשמעותם ,הבניית תודעה של שוויון ושל שוני בין המינים .1

עליהם ועידוד  פיתוח מבט ביקורתי, בותיים העוסקים בנושאים מגדרייםהכרות עם מקורות תר .2

 .היכולת לשנותם למען יצירת חברה ותרבות שוויונית

 .בירור סטריאוטיפים והבניות חברתיות והשפעתם על שאיפות לעתיד של בנים ובנות .3
 
 

 מסגרת התוכנית

  מפגשים בני שעתיים אקדמיות 11התוכנית כוללת. 

 ים/ים מנוסות/המפגשים יונחו על ידי מנחות. 

 פעילויות , מקורות וטקסטיםמגוון משלבת לימוד חווייתי של , דנאיתהתוכנית פועלת בצורה ס

/ ה ביקורתית בסרטים יצפי, עזרים חינוכיים, פעילויות בדרמה, משחקים, עם ערכות דידקטיות

 .משימות לביצוע של התלמידים ועוד, סרטונים
 
 

 .ראו בעמודים הבאים –פירוט התכנים 

 

 

 :לפרטים נוספים ולהזמנת התוכניות

 212-8227481 'טל יה בדשד

  מנהלת מרכז הדרכה
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 ספר יסודיים-תכניות לבתי

 ('ה-'לכתות ד) להיות בן, להיות בת

עמידה על מאפייני  תוך, למקומם של בנות ובנים בחברה תוכנית זו מכוונת להעלאת מודעות
 .והבניית תודעה של שוויון ושל שוני, ההבדלים בין המינים ומשמעותם

המעלים שאלות  קורות מגווניםומ סרטים, שירים, סיפורים בנושאים אלה בעזרת נעסוקבתוכנית 
בתוך כך . הפעלות ולמידה סדנאית פעילה, משחקים, הפעילות תלווה בערכות דידקטיות .מגדריות

חיות ביחד בשותפות הדדית ובאחריות ל, קיים דיאלוגאת היכולת לים גם /יחוו התלמידות
 .'ה-'כיתות ד ותאמים לגיל ילדימ בתוכנית תכניםה .משותפת

 

מספר 
 מפגש

 במפגש פירוט התכנים והפעילות נושא

 - זהות ודימוי עצמי 1
 פתיחה

 משחק היכרות ושמות
שלושה "פעילות על שמות פרטיים ושמות משפחה סביב הטקסט 

לעשות לעצמי )איזה שם אני רוצה לקנות לעצמי  –" שמות לו לאדם
מהם השמות ? ת לבניםות ושמוהאם יש שמות לבנ, (שם בעולם

  ?"קנותל"ושמות שבנות יכולות " לקנות"שבנים יכולים 
משמעות שינוי שם משפחה לאחר ? "שם אחד –משפחה אחת "

 .נישואים
 הכנת שלט חדש לדלת –יצירה 

 –הבנייה חברתית  2
 תפקידים במשפחה

 הפרטיתהמשפחה  ציור –יצירה 
מודלים של משפחות לו איבירור , "כל אחד והמשפחה שלו"הסיפור 

, מודלים נוספים שהופיעו בסיפור, קיימים בסביבה הקרובה לנו
 ?ייעה על מבנה המשפחה ואיך זה משפיע עלמשפ החברהאיך 

 –שוויון ושוני  7-3
מסרים גלויים 

 וסמויים

 .דף עבודה אישי על תפקידים במשפחה
סרים אילו מ. מאבא ומאמא, שיחה על ציפיות שונות מבנים ומבנות

 ?ות בבית/אנחנו מקבלים
משחק תפקידים סביב הדמויות  –מאיר שלו /  אבא עושה בושות

 .כתיבת המשך לסיפור, קונפליקט ביחסים, השונות בסיפור
סטריאוטיפים  8-1

קריאה  -חברתיים 
-וצפייה ביקורתית
מגדרית בספרות 

 ובסרטי ילדים

ול אגדה אגדה קלאסית מ –מוטיב הנסיך האביר והנסיכה הענוגה 
שיחה על (. דליה דינגוט/עוד סיפור על הנסיכה על העדשה)מודרנית 

 .מקומן של אגדות קלאסיות ואגדות פמיניסטיות
" 2מולאן ", "מולאן"צפייה ביקורתית בקטעים מתוך הסרטים 

 ,פמיניסטית-הסרטים נבנו כאגדה הוליוודית פוסט". 3מולאן "ו
 .ןתיתאולם הבניות חברתיות עדיין משוקעות בתש

על מסרים בתוכניות טלוויזיה וסרטים אותם הקבוצה ודיון שיחה 
 .מכירה

בחירת ספרים שונים ומתוכם יצירת  –עבודה מסכמת בזוגות 
, פוסטר עם המסרים השונים הבאים לידי ביטוי בסיפורים אלה

 .ומתן ציון להערכת המסרים הגלויים והסמויים
מעמד האיש  9

–והאישה בחברה 
 ציבוריו מרחב פרטי

דיון , יצירת המרחב הפרטי והציבורי –יצירת שכונה מפלסטלינה 
 .כמשקף מציאות אותנטית, משותף והתבוננות על הנעשה בפעילות

תפקידים , דמויות להזדהות: בעלי ובעלות תפקידים בקהילה
גברים  "תפקידי"האם זה ישנה אם נשים יהיו ב, במרחבים שונים

 ?או ההיפך
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ק מעמד האישה בחו 12

 ובמשפט
כמייצגת חזון , מגילת העצמאותב וויון בין המיניםסוגיית הש

 .משותף
 (.ס"תערוכת כרזות בלוח ביה)יצירה בהשראת מגילת העצמאות 

 גבולות ואלימות ,מוגנות – נעמי שמר" / ולס להגנת הצומח" אלימות מניעת 11
 –שוויון ושוני  12

מעמד האישה 
 בשוק העבודה

דירוג וסימון אופק מקצועי  –( עבודה אישידף )הערכת מקצועות 
עצמאות , יכולת התפרנסות, יוקרה, מעמד ודיון עלשיחה . אישי
 .ועוד

 ".מקצועות –חבילה עוברת "משחק 
דימוי עצמי ודימוי  13

 גופני
  בחינת הפרופיל בפייסבוק? איך אנחנו מציגים את עצמנו

מוצגים  מוצגות נערות ואיךאיך  –מבט ביקורתי על פרסומות 
  ?נערים

 עיצוב פרופיל לפייסבוק? איך היינו רוצים כעת להציג את עצמנו
דמויות מופת  17

ומודלים נשיים 
 להזדהות

ערכת "הכרת דמויות נשים ומאבק ציבורי לשינוי מגדרי בעזרת 
, בהם על הדמויות המופיעות, לימוד על השטרות – "הכסףשטרות 

את . נשים להוספת נשיםשדולת ה סוגיית חידוש השטרות ומאבק
 ?ות על שטרות הכסף כדמויות מופת/מי היינו שמים

חלקן פורצות שהכרות עם דמויות נשים  –ערכת מודלים נשיים 
מנהלת , סופרת, גיבורה צבאית, אשת היי טק, רבה, מדענית)דרך 

 .וחלקן  נשים שהעשייה שלהן היא במרחב הביתי( בחברה
הכנת כרטיסייה על , ת נשיותבחירת דמויו –מצגת כיתתית הכנת 

 .אינטרנט ואף ראיון, כל אחת מתוך מאמרים
שיחת סיכום על הנושאים  –( דף עבודה אישי)מקורות הכוח שלי  מקורות הכוח שלי 11

והסוגיות בהם עסקנו במהלך התוכנית וסימון חזון אישי מתוך 
 .מקורות הכוח של כל אחד ואחת
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 ('ז-'לכתות ו)מסע בשביל ההתבגרות 
 סקרנות, בכלל ובזהות מגדרית בזהות עיסוק, התלבטות של תקופתה תחילת הינו 13-12 גיל

עוסקת במגדר ושוויון בין המינים " ההתבגרות בשביל מסע" תוכנית. וחברתית עצמית ובחינה
בת המצווה מזמנת אפשרות /שנת בר. בנקודות ההשקה עם גיל ההתבגרות וכחלק מבירור הזהות

 ואת אליה והמשפחה הסביבה יחס אתו ה/הנער של ההתבגרות גדרית הן את תהליךלבחון בעין מ
והן את התשתית התרבותית המבנה את , ולאחריות להתבגרות שישנן החברתיות המשמעויות

 .האפליות המגדריות המשפיעות על מרקם החיים בישראל

ים באימוץ /למידותובכך יאמנו את הת, בקורתית –סוגיות אלה ייבחנו מנקודת מבט מגדרית 

המכין אותן לחיים של נראות , בה בעת יעברו הבנות תהליך מחזק ומעצים. נקודת מבט כזו
 .ומשמעות

 

מספר 
 מפגש

 במפגש פירוט התכנים והפעילות נושא

זהות ודימוי עצמי  1
 פתיחה –

 משחק היכרות ושמות
שלושה "פעילות על שמות פרטיים ושמות משפחה סביב הטקסט 

לעשות לעצמי )איזה שם אני רוצה לקנות לעצמי  –" אדםשמות לו ל
מהם השמות ? ת לבניםהאם יש שמות לבנות ושמו, (שם בעולם

  ?"קנותל"ושמות שבנות יכולות " לקנות"שבנים יכולים 
משמעות שינוי שם משפחה לאחר ? "שם אחד –משפחה אחת "

 .נישואים
 .למעג בכל לי שיש והשם" השייכות מעגלי" סביב פעילות

 –שוויון ושוני  3-2
 מוסד המשפחה

 המרכזיים הערכים מהם – "עומד העולם דברים שלושה על"
, האדם כבוד כמו ערכים האם? במשפחתכם לדור מדור העוברים

 עולםמשפחה ובב משמעותי חלק הם ושוויון כבוד האישה
 .משפחות של מודלים ?המודרני

 שונות פיותצי על שיחה: במשפחה תפקידים על אישי עבודה דף
 ות/מקבלים אנחנו מסרים אילו. ומאמא מאבא, ומבנות מבנים
 ?בבית

 –שוויון ושוני  1-7
 מיניות, התבגרות
 ואחריות

 מהווי תמונות, בהתבגרות העוסק פאזל הרכבת  –התבגרות  פאזל
 התאמת –" להתחיל אפשר מתי: "אישי עבודה דף. ודיון מתבגרים

 בנים של להתבגרות יטריוניםקר על לימוד .ודיון לפעולות גיל
 סביב בדרמה פעילות. מנטלית ואחריות פיזית השתנות, גיל: ובנות

 את חווים ובנים בנות האם? בגרות קובע מה ודיון הקריטריונים
 ?שונה/דומה באופן ההתבגרות

ושיחה על מסורות " שחקי אתה כמו בקהאם: "בסרט צפייה
תן ובן ללמוד ולפתח בת צריכה להתח)וציפיות משפחתיות מגדריות 

, נטייה מינית, (כדורגל" )משחק של בנים"נערות ב, (קריירה
, בן זוג, עצמאות של נשים וחופש הבחירה של נשים במקצוע

 .שאיפות וחלומות
דימוי גוף ודימוי  6

 עצמי
  בחינת הפרופיל בפייסבוק? ות את עצמנו/איך אנחנו מציגים

מוצגים נערות ואיך מוצגות איך  –מבט ביקורתי על פרסומות 
  ?נערים

 עיצוב פרופיל לפייסבוק? איך היינו רוצים כעת להציג את עצמנו
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סטריאוטיפים בין  8-4

 המינים
 ניסיון. מזהים סימנים פי על שמר ר"ד של זיהוי: בקבוצות משחק
 .'וכד תחביבים/  משפחתי מצב/  גיל/  מין: שמר ר"ד את לאפיין
 הקבוצות מרבית אולם שונים םמאפייני קיבלה קבוצה כל: שיחה

 רופא כי. מיני-א הוא שהניסוח למרות, כגבר שמר ר"ד את מזהות
 לרפואה סטודנטיות יותר שיש למרות כגבר נתפס עדיין

 נשים של מקצועות התפלגות על סטטיסטיקות הצגת. מסטודנטים
 .וגברים
 רשימת קבוצות בשתי: המינים בין סטריאוטיפים משחק

 הסטריאוטיפים הקראת כך אחר, בנות ועל בנים על סטריאוטיפים
 על: סטריאוטיפיות בדיחות איסוף תחרות .אליהם ותגובה

 ... ועוד ועוד וטייס דין עורך בנקאי על, פולניות על, בלונדיניות
 זה איך, בנות על ואילו בנים על יש סטריאוטיפים אילו: שיחה

 ?עלינו משפיע
 –הבנייה תרבותית  9

מבט מגדרי על 
 קסים בעולםט

, היהודי ובעולם
 סמלים ותרבות

 להם יש מקום ואיזה סמלים מהם בירור  –סמל  מהו ערכת
 מרחיקיםאילו ו, כבת וכבן ,אותי מקרבים סמלים אילו .בעולמנו

 האישה מקום ומה ביהדות סמלים של מקומם מה, מהתרבות אותי
 .ביהדות

 .טקסים בכלל וטקסי התבגרות בפרט בחברות השונות
 .שלוקח בחשבון מגדרים שונים, רת סמל התבגרות קבוצתייצי

 –הבנייה חברתית  11-12
טקסי התבגרות 
בחברות שונות 

 ובחברה הישראלית

 השתנות עם הכרות ,מצווה ובת בר של לגולוג  – דומינו משחק
 במשך עוצב המצווה בר טקס. הדורות במהלך המצווה בר טקס
 בת טקסי לעצב חלוה האחרונות השנים במאה ורק שנה 2222

 .מצווה
 אנחנו "מצוות" לאילו, מצווה ובת מצווה בר הביטוי משמעות מה

 בנים בין השוני על, שלנו הערכים מעולם ים/מחויבות ים/מרגישות
 .המצוות עולם מול ובנות

מעמד האישה  12
 בחוק ובמשפט

כמשקפת חזון , מגילת העצמאותבסוגיית השוויון בין המינים 
 .ס"תערוכת כרזות בלוח ביה -השראת המגילה ב יצירה .משותף

דמויות מופת  17-13
ומודלים נשיים 

 להזדהות

ערכת "הכרת דמויות נשים ומאבק ציבורי לשינוי מגדרי בעזרת 
, בהם על הדמויות המופיעות, לימוד על השטרות – "הכסףשטרות 

את . שדולת הנשים להוספת נשים סוגיית חידוש השטרות ומאבק
 ?ות על שטרות הכסף כדמויות מופת/שמים מי היינו

חלקן פורצות שהכרות עם דמויות נשים  –ערכת מודלים נשיים 
מנהלת , סופרת, גיבורה צבאית, אשת היי טק, רבה, מדענית)דרך 

 .וחלקן  נשים שהעשייה שלהן היא במרחב הביתי( בחברה
הכנת כרטיסייה על , בחירת דמויות נשיות –מצגת כיתתית הכנת 

 .אינטרנט ואף ראיון, אחת מתוך מאמריםכל 
פעילות שיא בין  11

הורים )דורית 
 (וילדים

 "מסע בשביל ההתבגרות"
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 ('לכתה ו) העצמת נערות": נפגשות"
ההתרגשות מהטקס מלווה בחששות  .שלהן מצווההבת עסוקות לאורך השנה באירוע ' בנות כיתה ו

שנה זו מזמינה אותנו . ועוד, נפשייםהגופניים והם ישינויה, מעבר מילדות לבגרותותהייה סביב ה
, "בוק"הכנת  על  -לפקוח עין מגדרית על מגוון התהליכים והאירועים שאותם עוברות הבנות 

על תפקידיהן של בנות וההבניה , מויי הגוף וצורך של הנערה להראותדיהמבטא שאלות על 
 . תהיהודי תרבותה לע גדריתתבוננות מלקיחת אחריות וה על, החברתית והתרבותית שלהם

מזמינה אמהות לקחת חלק בתהליך משותף עם בנותיהן בסדנה , 'כיתה ו בנותהעצמת ל תוכניתה
משפחתיים ותרבותיים מנקודת מבט , חברתיים, המאפשרת דיאלוג בנושאים אישיים, חווייתית

 בנות ,(וגברים נשים) האדם ערך שוויון, התבגרות של סוגיותהתוכנית מעלה מודעות ל. מגדרית
 בין השוויון ושאלת היהודית בתרבות מצווה בת, הנערות של בעולמן בפמיניזם מושגים, בחברה

 . המינים

 

מספר 
 מפגש

 במפגש פירוט התכנים והפעילות נושא

 –שוויון ושוני  1
תכונות נשיות 

 וגבריות

המעבר , המתאים להל גיל  התאמת פעילות –ביוגרפיה של אישה 
 .מילדה לאישה

 בירור אישי וקבוצתי –תכונות נשיות וגבריות 
ככבוד  כבוד האישה 2

 האדם
אילו סיפורים ; בעין מגדרית מתרבויות שונות עיון במיתוסי בריאה

מדוע התרבות שימרה  ?היררכיה ואילו מבטאים שוויון מבטאים
קורה אילו התרבות היתה מה היה ? יםההיררכי יםאת הסיפור

 ?יםשוויוניים סיפורמשמרת 
 –שוויון ושוני  3-7

, תפקידים במשפחה
 התבגרות ואחריות

ההבדלים בין , "?מתי אפשר להתחיל"דף עבודה ? מה קובע בגרות
, אחריות מנטלית, השתנות פיזית)התבגרות של בנים ושל בנות 

 (.ציפיות
, ציפיות שונות מבנים ומבנות)דף עבודה ודיון  –תפקידים במשפחה 

 (ודמסרים וע, מאבא ומאמא
לעשות שם " 1

דימוי  – "לעצמי
 עצמי

משמעות שינוי שם  –משפחה  ושמות פרטיים שמות על פעילות
, שייכות, דיון על ייחוס  -המשפחה של נשים לאחר נישואים 

 . בעלות וזהות עצמית, ניידות
 לעצמי לקנות רוצה אני שם איזה –" לאדם לו שמות שלושה"
 ושמות לבנים שמות יש האם בירור, (בעולם שם לעצמי לעשות)

 יכולות שבנות ושמות" לקנות" יכולים שבנים שמות, לבנות
- הכרזה טקס, "שם" ביצירת והסכנות האתגרים מהם, "לקנות"
 לעצמי לקנות רוצה אניש שםה

נשיות בעולם  6
משתנה ומניעת 

 אלימות כלפי נשים

 מדור מעבר, ערכים על ובנות לאמהות פעילות: לדור מדור פעילות
 ?אלי מעבירה אמא ומה לאמא העבירה סבתא מה .דורל

 בעולם נשיות, (שימור מול שיפור)דוריות  בין העברות על שיחה
אלימות , ומקומה של האישה במשפחה ובעולם התעסוקה ,משתנה

התמודדות עם מיתוס האישה , כלפי נשים במרחב הביתי והציבורי
  .כקורבן והגבר כמושיע

 



 
 

ישראל מדינת   
החינוך משרד   
הפדגוגי המינהל   

בחינוך המינים בין היחידה לשוויון   
 

 

 
 

 
 

 
  –דימוי גוף  8-4

יקורתי על מבט ב
  ;פרסומות

המעבר מילדה 
 לאישה

 נערים ות/מוצגים איך: דימויים ועל פרסומות על ביקורתי מבט
 .בפרסומות ונערות

 בסרט צפייה? לאישה מילדה המעבר על לי מספר שלי הגוף מה
 על, הראשונה בפעם המחזור קבלת חווית על, "שבתוכך הירח"

 להקלה בעיותט אפשרויות ועל, למחזור ביחס סטריאוטיפים
 .מחזור בכאבי
 להיות זה איך? כאלו נושאים על לשוחח מי עם לי יש האם: שיחה
 ?שלי הגוף עם בשלום חיה אני האם? אישה

סטריאוטיפים בין  9
מיניות , המינים

 ומניעת אלימות

 על, הבדלים אהבה על שירי עם פעילות –יחסים  על רביעיות משחק
 שצריכים יחסים) ביחסים ואסור מותר ועל שוויוניים יחסים

 (.אדום אור להדליק
 –הבנייה תרבותית  11-12

טקסים , סמלים
 ומעמד האישה

 להם יש מקום ואיזה סמלים מהם בירור  – "סמל מהו" ערכת
 מרחיקיםואילו , כבת ואשה אותי מקרבים סמלים אילו .בעולמנו

 האישה מקום ומה ביהדות סמלים של מקומם מה, מהתרבות אותי
 .תביהדו

 אנחנו "מצוות" לאילו ,מצווה ובת מצווה בר הביטוי משמעות מה
 ובנות בנים בין השוני על, שלנו הערכים מעולם מחויבות מרגישות

 .והנורמות התרבותיות המצוות עולם מול
 –טקס בת מצווה  13-12

השפעות 
בחירות , מסורתיות

 מגדריות

 השתנות עם הכרות ,מצווה ובת בר של לגולוג  –דומינו  משחק
 במשך עוצב המצווה בר טקס. הדורות במהלך המצווה בר טקס
 בת טקסי לעצב החלו האחרונות השנים במאה ורק שנה 2222

 .מצווה
 ".בהיסטוריה הראשונה המצווה בת" בתפקידים סיפור
 או דומה להיות צריך מצווה בת טקס האם: ציבורי משפט עריכת

 ?המצווה בר לטקס שונה
 כמה, נערות בפני הניצבות הבחירה ואפשרויות םכיו המצב על דיון
 ?קולן את ומשמיעות ההזדמנות את לוקחות מהן

מודלים נשיים  17
 להזדהות

 פורצות חלקןש נשים דמויות עם הכרות – נשיים מודלים ערכת
 מנהלת, סופרת, צבאית גיבורה, טק היי אשת, רבה, מדענית) דרך

 .הביתי במרחב היא שלהן שהעשייה נשים  וחלקן ,(בחברה
 כל על כרטיסייה הכנת, נשיות דמויות בחירת – כיתתית מצגת
 .ראיון ואף אינטרנט, מאמרים מתוך אחת

מקורות הכוח  11
 האישיים שלי

דיון ובירור של חלומות אישיים לצד  –" מקורות הכוח"דף עבודה 
סיכום התוכנית ובירור מקורות כוח משפחתיים , מגבלות מגדריות

 .וקבוצתיים
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 יסודיים-ספר על-תכניות לבתי

 ('לכתות ז)מסע בשביל ההתבגרות 
 סקרנות, בכלל ובזהות מגדרית בזהות עיסוק, התלבטות של תקופתה תחילת הינו 13-12 גיל

עוסקת במגדר ושוויון בין המינים " ההתבגרות בשביל מסע" תוכנית. וחברתית עצמית ובחינה
בת המצווה מזמנת אפשרות /שנת בר. מבירור הזהותבנקודות ההשקה עם גיל ההתבגרות וכחלק 

 ואת אליה והמשפחה הסביבה יחס אתו ה/הנער של ההתבגרות לבחון בעין מגדרית הן את תהליך
והן את התשתית התרבותית המבנה את , ולאחריות להתבגרות שישנן החברתיות המשמעויות

 .האפליות המגדריות המשפיעות על מרקם החיים בישראל

ים באימוץ /ובכך יאמנו את התלמידות, בקורתית –אלה ייבחנו מנקודת מבט מגדרית סוגיות 

המכין אותן לחיים של נראות , בה בעת יעברו הבנות תהליך מחזק ומעצים. נקודת מבט כזו
 .ומשמעות

 

מספר 
 מפגש

 במפגש פירוט התכנים והפעילות נושא

זהות ודימוי עצמי  1
 פתיחה –

 משחק היכרות ושמות
שלושה "ת על שמות פרטיים ושמות משפחה סביב הטקסט פעילו

לעשות לעצמי )איזה שם אני רוצה לקנות לעצמי  –" שמות לו לאדם
מהם השמות ? ת לבניםהאם יש שמות לבנות ושמו, (שם בעולם

  ?"קנותל"ושמות שבנות יכולות " לקנות"שבנים יכולים 
משמעות שינוי שם משפחה לאחר ? "שם אחד –משפחה אחת "

 .נישואים
 .מעגל בכל לי שיש והשם" השייכות מעגלי" סביב פעילות

 –שוויון ושוני  3-2
 מוסד המשפחה

 המרכזיים הערכים מהם – "עומד העולם דברים שלושה על"
, האדם כבוד כמו ערכים האם? במשפחתכם לדור מדור העוברים

 עולםמשפחה ובב משמעותי חלק הם ושוויון כבוד האישה
 .משפחות של םמודלי ?המודרני

 שונות ציפיות על שיחה: במשפחה תפקידים על אישי עבודה דף
 ות/מקבלים אנחנו מסרים אילו. ומאמא מאבא, ומבנות מבנים
 ?בבית

 –שוויון ושוני  1-7
 מיניות, התבגרות
 ואחריות

 מהווי תמונות, בהתבגרות העוסק פאזל הרכבת  –התבגרות  פאזל
 התאמת –" להתחיל אפשר מתי": אישי עבודה דף. ודיון מתבגרים

 בנים של להתבגרות קריטריונים על לימוד .ודיון לפעולות גיל
 סביב בדרמה פעילות. מנטלית ואחריות פיזית השתנות, גיל: ובנות

 את חווים ובנים בנות האם? בגרות קובע מה ודיון הקריטריונים
 ?שונה/דומה באופן ההתבגרות

ושיחה על מסורות  "שחקי אתה כמו בקהאם: "בסרט צפייה
בת צריכה להתחתן ובן ללמוד ולפתח )וציפיות משפחתיות מגדריות 

, נטייה מינית, (כדורגל" )משחק של בנים"נערות ב, (קריירה
, בן זוג, עצמאות של נשים וחופש הבחירה של נשים במקצוע

 .שאיפות וחלומות
דימוי גוף ודימוי  6

 עצמי
  ת הפרופיל בפייסבוקבחינ? ות את עצמנו/איך אנחנו מציגים

מוצגים מוצגות נערות ואיך איך  –מבט ביקורתי על פרסומות 
  ?נערים

 עיצוב פרופיל לפייסבוק? איך היינו רוצים כעת להציג את עצמנו

 



 
 

ישראל מדינת   
החינוך משרד   
הפדגוגי המינהל   

בחינוך המינים בין היחידה לשוויון   
 

 

 
 

 
 

 
סטריאוטיפים בין  8-4

 המינים
 ניסיון. מזהים סימנים פי על שמר ר"ד של זיהוי: בקבוצות משחק
 .'וכד תחביבים/  משפחתי מצב / גיל/  מין: שמר ר"ד את לאפיין
 הקבוצות מרבית אולם שונים מאפיינים קיבלה קבוצה כל: שיחה

 רופא כי. מיני-א הוא שהניסוח למרות, כגבר שמר ר"ד את מזהות
 לרפואה סטודנטיות יותר שיש למרות כגבר נתפס עדיין

 נשים של מקצועות התפלגות על סטטיסטיקות הצגת. מסטודנטים
 .וגברים
 רשימת קבוצות בשתי: המינים בין טריאוטיפיםס משחק

 הסטריאוטיפים הקראת כך אחר, בנות ועל בנים על סטריאוטיפים
 על: סטריאוטיפיות בדיחות איסוף תחרות .אליהם ותגובה

 ... ועוד ועוד וטייס דין עורך בנקאי על, פולניות על, בלונדיניות
 זה איך, בנות על ואילו בנים על יש סטריאוטיפים אילו: שיחה

 ?עלינו משפיע
 –הבנייה תרבותית  9

מבט מגדרי על 
 טקסים בעולם

, היהודי ובעולם
 סמלים ותרבות

 להם יש מקום ואיזה סמלים מהם בירור  –סמל  מהו ערכת
 מרחיקיםאילו ו, כבת וכבן ,אותי מקרבים סמלים אילו .בעולמנו

 האישה מקום ומה ביהדות סמלים של מקומם מה, מהתרבות אותי
 .ביהדות

 .טקסים בכלל וטקסי התבגרות בפרט בחברות השונות
 .שלוקח בחשבון מגדרים שונים, יצירת סמל התבגרות קבוצתי

 –הבנייה חברתית  11-12
טקסי התבגרות 
בחברות שונות 

 ובחברה הישראלית

 השתנות עם הכרות ,מצווה ובת בר של לגולוג  – דומינו משחק
 במשך עוצב המצווה בר סטק. הדורות במהלך המצווה בר טקס
 בת טקסי לעצב החלו האחרונות השנים במאה ורק שנה 2222

 .מצווה
 אנחנו "מצוות" לאילו, מצווה ובת מצווה בר הביטוי משמעות מה

 בנים בין השוני על, שלנו הערכים מעולם ים/מחויבות ים/מרגישות
 .המצוות עולם מול ובנות

מעמד האישה  12
 בחוק ובמשפט

כמשקפת חזון , מגילת העצמאותבויון בין המינים סוגיית השו
 .ס"תערוכת כרזות בלוח ביה -השראת המגילה יצירה ב .משותף

דמויות מופת  17-13
ומודלים נשיים 

 להזדהות

ערכת "הכרת דמויות נשים ומאבק ציבורי לשינוי מגדרי בעזרת 
, בהם על הדמויות המופיעות, לימוד על השטרות – "הכסףשטרות 
את . שדולת הנשים להוספת נשים חידוש השטרות ומאבק סוגיית

 ?ות על שטרות הכסף כדמויות מופת/מי היינו שמים
חלקן פורצות שהכרות עם דמויות נשים  –ערכת מודלים נשיים 

מנהלת , סופרת, גיבורה צבאית, אשת היי טק, רבה, מדענית)דרך 
 .וחלקן  נשים שהעשייה שלהן היא במרחב הביתי( בחברה

הכנת כרטיסייה על , בחירת דמויות נשיות –מצגת כיתתית ת הכנ
 .אינטרנט ואף ראיון, כל אחת מתוך מאמרים

פעילות שיא בין  11
הורים )דורית 
 (וילדים

 "מסע בשביל ההתבגרות"

 
 

 

 

 



 
 

ישראל מדינת   
החינוך משרד   
הפדגוגי המינהל   

בחינוך המינים בין היחידה לשוויון   
 

 

 
 

 
 

 (ב"י-'לכתות ח)גברים ומה שביניהם , נשים
 נערותלשווה  מקום בו ישתי כית שיח קיוםל הזדמנות מהווה המינים בין וויוןש בנושא עיסוק

 . ם/וערכיהן ם/מחשבותיהן, ם/תרבותן, ים/התלמידות לחיי רלוונטי שיהיה באופן, נעריםול

 ,המינים בין השוויון ושאלת (וגברים נשים) האדם ערך שוויון של בסוגיות עוסקת התוכנית

ין בנורמות והבניות חברתיות וביטוי, ומשמעותם המינים בין ההבדלים מאפייני על עמידה
 העוסקים וטקסטים מקורות עם הכרותבמהלך התוכנית נערוך  .חברתיות ובחוק הישראלי

הכללית ובזו  בספרות שמשתקפים כפי, עד ימינו ההיסטוריה לאורך ומקומה האשה במעמד
 בפרשנות והתנסות לימודבמהלך המפגשים נחווה , בנוסף. התרבותיים ובמקורותיה יתהישראל

 .סטיתפמיני ופדגוגיה

 

מספר 
 מפגש

 במפגש פירוט התכנים והפעילות נושא

 –שוויון ושוני  1
תכונות נשיות 

 וגבריות

 באמצעות אישית הצגה –וגבריות  נשיות תכונות: הכרות סבב
 תכונות אלו האם – ובחינה התכונות מכלול איסוף. אופיינית תכונה
 ?גבריות/ נשיות תכונות כזה דבר יש האם? גבריות/  נשיות

 ובקשה תחומים ממגוון חפצים הבאת: חפצים עם עילותפ
 .וגבריים נשיים לחפצים החפצים את לחלק ות/מהתלמידים

 חפצים יש האם ?גבריות/  נשיות מולדות תכונות יש האם: סיכום
 ?גברים/לנשים המתאימים

כבוד ככבוד האישה  2
 האדם

 את שימרה התרבות מדוע, והיררכיים שוויוניים בריאה מיתוסי
 את משמרת היתה התרבות אילו קורה היה מה? ההיררכי הסיפור
 ?השוויוני הסיפור

מוסד  –שוויון ושוני  3
 המשפחה

 שונות ציפיות על שיחה  – במשפחה תפקידים על אישי עבודה דף
 ות/מקבלים אנחנו מסרים איזה. ומאמא מאבא, ומבנות מבנים
 ?בבית

 על שיחה" תימשפח מצב" ערכת באמצעות: משפחות של מודלים
 ?הקרובה מהסביבה ות/מכירים אנו מה – משפחות של מודלים

 ?משפיעה ומושפעתהחברה  איך ?קיימים מודלים איזה
 –הבנייה חברתית  7

מוטיב הנסיך 
האביר והנסיכה 

 הענוגה

 של התכונות מכלול ניתוח .מהאגדות איתה שהזדהיתי דמות: סבב
 לנסיכים אופייניות ותתכונ: בדרמה משחק. בילדות האגדות גיבורי

 .ולנסיכה לנסיך המיוחסות התכונות מהן לב ולנסיכות תוך שימת
 מודרנית אגדה לעומת קלאסית אגדה: ספרותיות יצירות לימוד
 .אלה אגדות של מקומן על ושיחה

קריאה וצפייה  6-1
מגדרית -ביקורתית

בספרות ובסרטי 
 ילדים 

 – "חייזרים נגד מפלצות: "סרט מתוך בקטעים ביקורתית צפייה
 נאלצת הבת, לבעל הבת את האב מסירת, חתונה: סצנות ניתוח
 ,"בעלה ליד קטנה אישה"ל ולהפוך ותוכניות קריירה על לוותר
 ,כמפלצת המוכרזת פיזית גדולה לאישה והפיכתה מ"עב י"ע פגיעה

 לפלס צריכה והיא, גדול צל מטילה היא כי ממנה מתנער זוגה בן
 .החדש חהבכו ולהאמין דרכה את

 ובתקשורת, סרטים, טלויזיה בתוכניות העוברים המסרים על שיחה
 .בכלל
 ומעצבי תרבות כסוכני ילדים ספרי – ילדים ספרי מכלול הצגת

 מדפדף, ספרים מספר בוחר זוג כל: לזוגות משימה חלוקת. נורמות
 ובו פוסטר יצירת. ילדים מספרי העוברים המסרים את וחוקר
 .ילדים יספר של המסרים הצגת
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סטריאוטיפים בין  8-4

 המינים
 כגון מזהים סימנים פי על שמר ר"ד של זיהוי: בקבוצות משחק
 את לאפיין ניסיון. וההתמחות השולחן, הקבלה חדר שנראה האופן

 .'וכד תחביבים/  משפחתי מצב/  גיל/  מין: שמר ר"ד
 הקבוצות מרבית אולם שונים מאפיינים קיבלה קבוצה כל: שיחה
 רופא כי. מיני-א הוא שהניסוח למרות, כגבר שמר ר"ד את תמזהו
 לרפואה סטודנטיות יותר שיש למרות כגבר נתפס עדיין

 .מסטודנטים
 רשימת: (בשתי קבוצות)המינים  בין סטריאוטיפים משחק

 הסטריאוטיפים הקראת כך אחר, בנות ועל בנים על סטריאוטיפים
 על: טיפיותסטריאו בדיחות איסוף תחרות .אליהם ותגובה

 ... ועוד ועוד וטייס דין עורך בנקאי על, פולניות על, בלונדיניות
 אנו איך, בנות על ואיזה בנים על יש סטריאוטיפים איזה: שיחה
 ?עלינו משפיע זה איך ?עלינו הסטריאוטיפים את וחוות חווים

מעמד האישה בחוק  9
 ובמשפט

 ניםהמי בין השוויון ובסוגיית העצמאות במגילת עיסוק .1
 ומשמעויותיו המגדריות, וחירותו האדם כבוד בחוק עיסוק .2
 בירור, "בחיי המאושר היום" – בישראל נישואיןמעמד אישי ב .3

 ובעלות קניין של סוגיות לימוד, כלה להיות הפנטזיה מקור מה
 כמודל, שוויוניים נישואים של שאלותדיון ב. האישה על הבעל

 .שוויוניים לחיים
 –הבנייה חברתית  12

 מושגים בפמיניזם
  .כדוגמה לתהליך שינוי מגדרי בחברה נשים והשכלת חינוך מקרה

 לימדה כאילו תורה בתו את המלמד כל" -במסורת היהודית 
 ;וולף יניה'וירג" משלך חדר"מ קטעים -בתרבות הכללית ; "פלותת

 .והכרות עם מושגים בפמיניזם, הְמשָֹגה
זוגיות , אהבה 11

ומניעת אלימות 
 –נשים כלפי 

יחסי , עצמאות
 כוחות וגבולות

 . זוג בני בין יחסים על רביעיות של קלפים משחק
 ?קיימים זוגיות של מודלים איזה ?אהבה בשבילי זה מה: שיחה
 מוכנה אני רומנטיות לבטא כדי האם ?לא או שוויוני בסיס יש האם

 ?כוח יותר הזוג לבן ולתת שלי העצמאות על לוותר
 אומרת כשאת" השיר השמעת: באהבה ורואס מותר של גבולות

 יש האם ?לא להגיד מתי ת/יודע אני האם על שיחה, "לא
 במשפט צוטט שהשיר לעובדה התייחסות ?לא לאמירת לגיטימציה

כתיבת בתים חדשים , ברדיו להשמעה ונאסר בקיבוץ שומרת האונס
 .לשיר

מקורות הכוח שלי  12
דימוי עצמי  –

 ודימוי גוף

 נערים ות/מוצגים איך: דימויים ועל פרסומות על ביקורתי מבט
 .בפרסומות ונערות

 כוח מקור עבורי המהוות תכונות של בחירה – אישי עבודה דף
  –סדנאי  תרגיל. גוף ודימוי עצמי דימוי, תכונות על מעידות חלקן

 איסוף. ביותר הבולטים כוח מקורות שמהוות תכונות 1 בוחרים
 . הקבוצתיים הכוח מקורות ובחינה של לפלקט הכוח מקורות

 ?אותי מחזק מה :שיחהסרט מתוך סדרת הפרסומות לדאב ו
 שאין ובעובדה בתכונות, גוף דימוי, עצמי בדימוי לעסוק הזדמנות

 .אובייקטיבי מבט כמעט
מעמד האיש  13

הגבריות  –והאישה 
 החדשה

 גברים תמונות –הישראלי  ואיזם'המצ מאפייני בבירור עיסוק
 איזה בירור? השתנה מה :האחרונות השנים ישיםמחמ ישראלים

 דימויים, כיום המתרחשים השינויים, גברים על פועלים קודים
 של הבחירה מרחב, רגשות על שמדבר גבר, מטרוסקסואל: חדשים
 .קיימים דימויים בתוך נערים
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הערכת מקצועות  17

ועצמאות כלכלית 
 של נשים

 למקצועות הערכה מתן –מקצועות  הערכת של אישי עבודה דף
 מקצוע ובחירה באיזה דירוג הסטאטוס החברתי שלהם ,שונים
, סטאטוס של בשאלות עיסוק. עצמי את למצוא ה/יכול הייתי
 .ועוד עצמאות, התפרנסות יכולת, פרסום, יוקרה
 חלוקת על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מצגת הצגת

 הערכות, םוגברי נשים של התפרנסות, וגברים נשים בין מקצועות
 'וכד עבודה שעת של שכר

 רשימת עם החבילה העברת –" מקצועות עוברת חבילה" משחק
 .מתאימות אופי תכונות פ"ע, הקבוצה חברי בין מקצועות

מנהיגות נשית  11
מודלים , וגברית

 נשיים להזדהות

 משפיע מי? המנהיגים מיהם –שסביבנו  התפקידים בעלי על מבט
 יש האם, וגברים נשים אחרת יעשו תפקיד אותו את האם ?חיינו על

 ?שיהיו רצוי האם, התפקידים מרחב בכל גברים/נשים
 כמה: ס"ביה של המודעות לוחות על ביקורתית הסתכלות: תרגיל
 .הקשר ובאיזה עליהם מופיעים גברים/נשים

 מובילות נשים דמויות עם הכרות: תמונות ערכת עם עבודה
, צבאית גיבורה, טק היי אשת, הרב, מדענית כגון, שונים מתחומים

 .ועוד בית עקרת, חברה מנהלת, סופרת
 מה בירור: בתוכנית בהם שעסקנו המושגים ואיסוף סיכום פעילות

 .לחיי הזו מהסדנה ת/לוקח אני
 


