
 

 

 מהם יחסי כוח מגדריים? 

כתוצאה מהבניות חברתיות, מהסללה ומגוון רחב של מסרים וכוחות אשר לעיתים  מסר: 
רבות סמויים מן העין, לשיוך המגדרי שלנו ישנן השפעות על האופן בו אנחנו מתנהלים 

כאשר המין הגברי בעולם ולבחירות שאנחנו עושים. גם בתקופתנו יש פערים בין המינים 
 .נחשב לחזק יותר

 

בשיחת וידאו שכבתית באחת מאפליקציות הפעילות תעבור  :להעברת הפעילות הערה

. בשיחת וידאו ניתן לקיים שיחה עם כלל החניכים, לשתף את חות )זום, הנגאווט וכו'(השי

 במצב של 'השתק'. המסך של המדריכ.ה ולעשות הסברים כאשר החניכים.ות

 

   חשיבה משותפת ראשונה:מתודה 

חשוב לוודא כי החניכים מבינים את המושגים הבניות חברתיות ומגדר,  ה:כ.ההערה למדרי

ניתן למצוא את ההגדרות באתר הצופים. בנוסף כדאי לקרוא מעט על פמיניזם בכדי 

 להכיר את ההיסטוריה של דיכוי האישה.

 סרטוני עזר למדריך מהיוטיוב:

  .(4:46)הבנייה מגדרית חינוך מיני .1

  .(1:54)תהיה גבר! המסכה בה אתה חי .2

 פוינט המצורף בנספח. -נפתח על הצג של המדריכ.ה את קובץ הפאוור

רשומים מגוון תכונות ומאפיינים,   בצדדים יהיולשני צדדים: גברי ונשי, בנוסף    המצגת תחולק

)נשאל את החניכים איפה  החניכים יתבקשו לשייך אותם לגברי או לנשי בצורה דיכוטומית

 . לשים מה ובהתאם לזה המדריכ.ה יגרור את התכונות למקום הנכון במצגת(

ח סבל, התמדה, יכולת הסתגלות, רגישות, רשימת תכונות: אסרטיביות, כושר שכנוע, כו

מיניות, אהבה, הכלה, עדינות, אדישות, אמפתיה, בכי, חוש הומור, פשרנות, סבלנות, 

יצירתיות, הקשבה, קור רוח, תעוזה, ביטחון עצמי, צניעות, בישול, טיפול, דאגה, ניהול, פיקוד, 

 ריקוד, כריזמה, אומנות, מדעים, כוח, אלימות, רכילות.

   | ללא :ציוד | פוינט-קובץ פאוור נספחים: | דק' 10  זמן:

 

   שיתוף :שניהמתודה 

ונתדיין עליהם. שווה להעמיק במקום שבו שמו מילים כמו טבלה שיצאה לנו נתבונן על ה

  שאלות מנחות:לפתח עליהם דיון.  -אהבה, מיניות ומנהיגות

 ?בין אילו מהפתקים היה לכם קל להכריע ואילו פתקים היו מאתגרים •

https://www.youtube.com/watch?v=IUqPk0Z2yFk


 

 

  ?האם אתם חושבים שהחלוקה הזה היא דבר טבעי או נרכש? יש כאן משהו מולד •

 בנות להתפתח בצורה שונה? מדוע למשל נשים חשותמה לדעתכם גורם לבנים ול •

 ?יותר בנוח לבכות ולהפגין רגשות וגברים לעיתים קרובות ישאפו להוביל ולהנהיג

 ?אילו מין התכונות נחשבות בחברה שלנו לנעלות יותר •

 אילו תכונות הייתם מעוניינים להעביר לצד שלכם/ן או לחזק ואילו תכונות הייתם •

 ?למתן? מדועמעוניינים 

 

   ללא | ציוד: | ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

 התבוננות  לישית:שמתודה 

: גבר, אישה, שחור, לבן, נשלח לחניכים.ות בקבוצת הוואטסאפ תמונה עם מספר מילים

מזרחי, אשכנזי, יהודי, ערבי, תושב מרכז, תושב פריפריה, אתיופי, רוסי, בעל השכלה, חסר 

 שאלות לדיון:השכלה, עשיר, עני. 

 אילו זוגות והפכים יש כאן ומה הקונפליקטים בינהם? •

  ?מיהו הצד ה"חזק" יותר ומעין נובע כוחו •

 האדם שהכי סביר להצליח בחברה שלנו, מאילואם הייתם צריכים לבנות את  •

  ?פתקים הוא היה מורכב ולמה

 ?אילו עוד דוגמאות ליחסי כוחות אתם יכולים לחשוב? האם הם הוגנים •

 אתם מהיש לוודא כי מתעכבים על יחסי הכוחות בין גברים לנשים.  :כ.ההערות למדרי

 בין שוויון קיים היום האם? ההיסטוריה לאורך ונשים גבר בין הכוחות יחסי על יודעים

 ?מתבטא  זה איך? לגברים נשים

 

   ללא | ציוד: | תמונה עם מילים לפעילות נספחים: דק' | 20  זמן:

 

 

   שיתוף רביעית: מתודה 

נבקש מהחניכים לשתף )לא כולם חייבים( סיטואציות בהם חשו חלשים או חזקים מול 

 אחר. 

 ?האם בשבט שלנו או בשכבה שלנו יש יחסי כוחות •

  ?האם אפשר לייצר שבט שיש בו שיוויון הזדמניות מלא •

 ?האם זה חשוב לייצר סביבה יותר שוויונית? למי זה מועיל •



 

 

  כיצד ניתן לעשות זאת? )תפקידים, חלוקת מטלות, שפה, פעילויות וכו'...( •

 ?האם בשבט שלנו או בשכבה שלנו יש יחסי כוחות מגדריים •

 ?האם אפשר לייצר שבט שיש בו שוויון הזדמנויות מלא? למה זה חשוב •

 

   ללא | ציוד: | ללא  נספחים: דק' | 20  זמן:

 

  



 

 

 


