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  פתח דבר

  

 הרואה בה תולדה של טהאתיאיסישתו של א על פי תפ, מעשה הבריאה מכתיב

זכר ("או על פי אמונתו של האד הדתי הרואה בה מעשה האל , חוקי הטבע

  . לבני הזוג לחיות בהרמוניה ולהשלי זה את זו, ")ונקבה ברא אות

..." ו אעשה לו עזר כנגדולא טוב היות האד לבד "...�ל דנו רבות בפסוק"חז

הוא משפט מפתח שבבסיסו מצויה , ל הפסוקתחילתו ש). 'יח', בבראשית (

כי הוא אינו יכול למצות את הפוטנציאל , ההכרה כי אד זקוק לחברת בני מינו

על . גוני� את הרב, מכא� נובע כי אנו מצווי לכבד את השונה. בת זוג/שבו ללא ב�

 � י"החל מרש, נכתבו פרשנויות רבות" עזר כנגדו" ה� סוגיית הסיפא של המשפט

שעל פי המקרא " כנגדו"וכלה במשמעות המילה "  כנגדו� לא זכה, רזכה עז"

בת הזוג נתפשת כמשלימה את ב� , מכל מקו. או לידו,  בקרבת מקו� פרושה

  .או ג כאשר היא כנגדו, הזוג כאשר היא לצדו

בספרו . כל יצור אנוש הוא פלא שיש לכבדו, כל יצור אנוש הוא שונה

ולהל� ) י חוה אלברשטיי�"תורג ע(שיר נפלא האוטוביוגרפי כתב פאבלו קאזלס 

  :בית אחד מתוכו

  :עלינו לומר לכל אחד מה

  

  �יודע אתה מה שהנ�"

  !אתה פלא

  !אתה יחיד ומיוחד

  !אתה פלא

  בכל העול� כולו

  .אי� עוד ילד אחד בדיוק כמו�

  !אתה פלא

  ."אתה יחיד ומיוחד

  

נו מתמודדי ע השאלה היא כיצד א. נשי וגברי ה שוני מטבע בריאת

בחברה הפרימיטיבית משליט המגדר החזק את רצונותיו על המגדר ? שוני זה

גוניות � יש לנהוג בסובלנות ובכבוד כלפי הרב, בחברה תרבותית ופתוחה. החלש

החברה המודרנית התקדמה מאוד במת� שוויו� זכויות לנשי . באשר היא



 ב

פשר ביטוי היכולות א� הא קיי ג שוויו� בהזדמנויות שמא, ולגברי

  ?האישיות  של נשי

פושה בחברה הישראלית והגיעה , האלימות הפיסית והמילולית בי� בני זוג

צוו השעה מחייב אותנו לעסוק בנושא המגדר במסגרת . למימדי מדאיגי

  .מערכת החינו�

  

הוא פרי עבודת של צוות מרצי , הספר שלפנינו ד� בסוגיות שונות של המגדר

 חקרראש המכו� ל,  אתי גלעדר"דה האקדמית לחינו� בהנהגתה של מ� המכלל

  .המגדר במכללה

  . על מפעל חשוב זהות/ברכותיי לצוות המחברי

 

 

 

  אלי זמסקי' פרופ

                                                                                                   נשיא המכללה
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  פתח דבר

 

  . מהווה נדב� חשוב בחינו� באר� בכלל ובחינו� המגדרי בפרטהספר

 הוא מאפשר פיתוח וקיו דיו� ביקורתי בנושאי של פערי הקיימי בי� נשי

  . וגברי בכל תחומי החיי

המחקרי המגווני המקובצי בו מאפשרי התבוננות ולמידה של תחומי 

   .הדעת השוני והביטוי המגדרי הקיי בכל אחד מה

חשיבותו של הספר היא בכ� שהוא מציג את המורכבות של החברה הישראלית 

ומערכת החינו� בתוכה ואת הפ� המגדרי השזור כחוט השני בי� כל תחומי 

  . החיי

דר� הספר נית� לראות שאי אפשר להפריד את השאלה המגדרית מתחומי 

  . העיסוק והלימוד

  .  לבדכמוה כראיית חצי תמונה ב, התעלמות משאלה זו

במשרד החינו� אנו שוקדי על הכלה של הנושא המגדרי בכל אחד מתחומי 

  . העניי� של בית הספר

לאחר כעשור של פעילות אינטנסיבית ביותר אנו מצייני את המודעות הגבוהה 

עדיי� , למרות זאת. להבניה החברתית המכוונת בנות ובני לתחומי עניי� שוני

לכלי להתבוננות , מגדרית לאורח חיירבה המלאכה בהפיכת הראייה ה

סגלי , ביקורתית ולמטרה ליצירה של מציאות חדשה ברמת צוותי הניהול

  . ההוראה והתלמידי עצמ

 אני רואה בספר זה מעי� מקראה המספקת מחקרי עדכניי וחדשניי בתחו

, המחקר המגדרי וכ� ספר לימוד הכולל ג התפתחות אישית למורי

  .אחריללמידי ולת, לסטודנטי

  

  

  מרי שכטר

  הממונה על שוויו� בי� המיני

 משרד החינו�
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  דבר העורכות

  

פושטת ולובשת , בחברות שונות  מתקיימת)תתרבותי� חברתית(  מגדריתהבניה

אי ,  שוניתרבותיי ופוליטיי, חברתיי,  בהקשרי היסטוריי שונותצורות

  .לכ� היא מאפשרת דיאלוג פוליפוני על הנושא

ת / כל אחד. המכללהאסופה זו מוצגי תוצרי מחקר של הסגל האקדמי שלב

  .  מיוחדתתמזוויכל מאמר  מאיר את נושא המגדר , ה/מתחו הדעת שלו

 תיאורטי שהתפתח בהגות דיו�ריינגולד מתאר ר "המאמר הפותח של ד

� מתמקד בטיב הקשר בי� פמיניז לרבו השני האחרונות שלהפמיניסטית 

 של בני כוחדמוקרטית השואפת להעצי את הליברלית ובמהותו ה תרבותיות

  שתי הגישותבי�. גזעיות וכדומה, מגדריות,  אתניותקבוצות מיעוט תרבותיות

 זה לזה ה� באשר י שותפופמיניז בותיותתר� רב. זק של השלמה חקשר נוצר

 יעדיל בנוגע וה�, לניתוח הדיכוי התרבותי המאפיי� את החברות בעולמנו

 יש לאפיי� את כיצדהמאמר מתאר . הטרנספורמטיביי העומדי בבסיס�

   .תרבותיות כקשר של ניגוד והשלמה� ורבהקשר בי� פמיניז

. את מאבק הנשי למע� זכות� לבחור ולהיבחרמאמרה של שרה זמיר יבח� 

. מאבק זה היווה את אב� הפינה בבניינה של הדמוקרטיה הישראלית הצעירה

ית על זכות הבחירה לנשי הושגה בקונגרס הציוני שנער� ההצהרה העקרונ

א� מאבק� של הנשי לשוויו� פוליטי ולייצוג ראוי במוסדות הכוח , 1899בשנת 

  .בישראל עדיי� שריר וקיי

 תמאמר� של אפרת קס ושל לאה בר� מבקש להציג  כיצד המהפכה הפמיניסטי

ועדה לחזק את שהחלה במאה העשרי וממשיכה לתו� המאה הנוכחית נ

.  בחברהחבטוחות ושוות כו, משוחררות, לאפשר לה� להיות עצמאיות, הנשי

ומ� הסת יכולנו לצפות שמגמת , אימהות ה� ציבור גדול בתו� קבוצת הנשי

התפקידית שלה�  עליה� ותקרי� על תחושת המסוגלות העצמה זו תחול ג

  .ת שנכתבו לילדיבחינת הנושא תעשה באמצעות יצירו?  האומנ. כאימהות

לימודי מגדר . מאמרה של אתי גלעד יחשו� את הקשר בי� מגדר והכשרת מורי

)(Gender,  מאיצי את הדיו� הציבורי של הזהות המגדרית של נשי וגברי

ומעלי את סוגיית ההבדלי התרבותיי בי� שני המיני לסדר היו של 



 ו

מצביעי על כ� שתחו יותר ויותר מחקרי . החברה הישראלית והעולמית

 המגדר משפיע על כלל רובדי הפעילויות של בני האד בחברה והוא מלווה אות

  . בכל תחומי החיי

כי הוא , בשני האחרונות מערכת החינו� רואה בלימודי מגדר נושא בעל ער� רב

מקצועית ואזרחית , מאפשר למידה של נושאי הקשורי לבניית זהות אישית

  . הרואה בשוויוניות ער� מרכזיבחברה דמוקרטית

היוצר , שוש מלאת מציגה את ההשקפות המגדריות שבבסיס מעגל ההדרכה

הוא מדגיש את המעבר מהדג . רכת יחסי מורכבת שפני רבות להמע

למעגל הדרכה רב ' משולש ההדרכה'המסורתי לדג השיתופי ואת המעבר מ

פמיניסטיות העשויות שותפי תו� כדי הטלת זרקור על השקפות מגדריות ו

  .להיות הרות גורל למתכשרי להוראה

 של מסרי שיח בני ובנות בסביבה גילה זילכה תחשו� את ההבדלי בי�

בבחירת , יני השיחינמצאו הבדלי בי� המיני במאפכי מחקרה מגלה . מיידיי

     .בניהול השיח ובדר� חשיפת הרגשות, הדימויי והכינויי

. למודעות לתנועה בחברה המערביתרבינר מתייחסות אילת רנ� וברוריה 

ושינויי התנהלות תנועתית והרגלי קבועי עשויי , המודעות התנועתית מעטה

הבדלי אלה באי לידי ביטויי בכל סוגי . להוות גשר להתגמשות ולשינוי בכלל

אפשר שהבדלי . וא� מחבלי בתקשורת החברתית והזוגית, התנועה והמחול

 המאמר לא יעסוק בשאלת מקור של הבדלי בי� , הבדלי מולדיאלה הנ

: רוצה לומר. כי א בדרכי שיש בה� כדי לגשר על הבדלי אלה, גברי לנשי

שיש בה� כדי לנטרל , כדוגמת הבעה אוטנטית וקשב לזולת, בכלי ובדרכי

  . תבניות אלה) במידת הצור�(

מאמרה של . ספרות ומגדרשלושת המאמרי הבאי מתייחסי לקשר שבי� 

עיר "וברומ� ' ד ברקובי�"לי" תלוש"אופטמ� מתמקד בשתי יצירות ה השרה 

מוסר בעל " אישה המוכיחה"בשני המקרי מייצגת ה. נר� ליצחק ב�" מקלט

�שהוא אחד ממאפייני הגישה המוסרית, הדורש תיקו� מיידי, ביצועי� אופי מעשי

בשתי יצירות ' היכול להוכיח'של לפיכ� נראה שהצבת האישה בדמותו . הנשית

אלו היא בעלת משקל ומשמעות בכל הנוגע לדמות האישה בספרות 

  . הישראלית/העברית



 ז

מתאר את עולמה של המשוררת ברכה סרי שנולדה בצנעא  מאמרה של לאה  בר�

הנשי הנשק� " קול"המאמר מציג את ה. ואת מרבית חייה היא מבלה בירושלי

, תימ�, שֵהדי מקו  הולדתה,  ירושלמי אותנטי�שי קולה הוא קול נ. משיריה

  .נשזרי בו בחוטי דקי של הבעה

.  קצנלסו� בה הוא מתייחס אל הוריו. עדינה בר אל מציגה שני שירי של י

עיתו� , )1922יוני , ורשה (6בגיליו� מספר , "שיבולי"השירי נמצאו אור בעיתו� 

   .י�העברית בפול" תרבות"שהוצא בחסות רשת 

הדודה "האסופה תנעל בסיפור ילדי שפרס רמי רחמי ונואית אלמוזלינו 

  . ובעיקר כא ולדנית, ור הממק את דמותה של האישה  כאסיפ" רחל

  

  .תודה לכל הכותבות והכותבי

  .הגהה וההבאה לדפוס,  במלאכת ההכנהשעשותודה לכל 

על , משרד החינו�, הממונה על שוויו� בי� המיני, מרי שכטר' תודה לגב

  .התמיכה ועל שיתו� הפעולה

  

    א� ה מכווני לגברי , חלק מהמאמרי כתוב בלשו� זכר,  מטעמי נוחות∗

  .ולנשי כאחד  

  

  

  עורכות

  לאה בר�

  אתי גלעד
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  , תיי� יחדיוהֵילכו ש: תרבותיות- ורבפמיניז�

 ?בלתי א� נועדו
  

  רוני ריינגולד

  

  תקציר

 השני האחרונות של תיאורטי מעניי� שהתפתח בהגות הפמיניסטית דיו�

 השיחשחדר ג אל , בדיו�. תרבותיות� מתמקד בטיב הקשר בי� פמיניז לרב

 קיימי  גורסת כיהגישה הראשונה.  מרכזיותגישות מוצגות שלוש, תרבותי� הרב

הגישה . תרבותי�הרביקט בי� האידיאולוגיה הפמיניסטית לחזו� מתח וקונפל

תרבותיות כקשר של �ורב כי יש לאפיי� את הקשר בי� פמיניז ,השנייה מניחה

 ופמיניז בותיותתר�  כי רב,ואילו הגישה השלישית קובעת. ניגוד והשלמה

 זה לזה ה� באשר לניתוח הדיכוי התרבותי המאפיי� את החברות ישותפ

  .יעדי הטרנספורמטיביי העומדי בבסיס�ל בנוגע וה�, נובעולמ

תרבותיות ופמיניז מתקיי רק כאשר � רב להדגיש כי ניגוד בי�  באמאמר זה

כאשר דני . תרבותיות� רבמתייחסי להגדרה לא רווחת במיוחד של המושג 

 של בני כוחתרבותיות כגישה ליברלית ודמוקרטית השואפת להעצי את � ברב

 שתי בי�נוצר , גזעיות וכדומה, מגדריות,  מיעוט תרבותיות אתניותקבוצות

  . חזק של השלמהקשרהגישות 

  

  מבוא

ת י הנלוווהפדגוגיה היחס בי� אידיאולוגיות ותיאוריות פמיניסטיות סוגיית

 מקותרבותיות החלה לתפוס � אליה� ובי� אידיאולוגיות וגישות פדגוגיות רב

 בהמש� החלה הסוגיה להידו� ג במסגרת .בשיח הפמיניסטי בעשור האחרו�

  .תרבותית� הרבההגות

 שלוש גישות בי� אודות הקשר בי� שתי הפרדיגמות מאופיי� בפולמוס השיח

  .מרכזיות



2 

גורסת כי ,  ליברליותפמיניסטיות בעיקר הוגות הדוגלות בה ,הגישה הראשונה

ות בטענה  מבי� ההוגות התומכהבולטת. תרבותיות�קיי מתח בי� פמיניז ורב

, הלדוגמכ� .  סטנפורדמאוניברסיטת (Moller Okin)אוקי� �  מולר סוז� היאזו

  ".?לנשיתרבותיות גרועה �  רבהא ":פרסמה מאמר בש 1997 בשנת

� כי בי� הרבלהדגיש הוגי הבוחרי נאוקי� וחברותיה יש�  מולרלעומת

ה עמד נושא ז. תרבותיות והפמיניז מתקיימי יחסי של ניגוד והשלמה

�  ב�באוניברסיטת ה"תשסשנישאה ב ,כלב� הנרייט דהא�במרכז הרצאתה של 

  מבי�שהנה כלב�דהא� .לאזרחות למורי  במסגרת השתלמותגוריו�

"  מזרחיפמיניז" בישראל והמובילה של הזר המכונה הבולטותהפמיניסטיות 

וי� מרבה לכתוב על דיכ, )אמריקני�  מ� הפמיניז האפרועמוקותואשר מושפע (

 �דהא�( בשיח הפמיניסטי  בישראל והשתקת קול�המזרחיותהייחודי של הנשי

בי� הנחות היסוד מבטאת את המשות�  היאבכ�  .)ועוד 2005 ,1999 ,כלב

בדומה , היא ג טוענת, אול. תתרבותי� הפמיניסטיות והאידיאולוגיה הרב

 מקבוצות  של נשידיכוי�תרבותיות מאפשרת את המש� �  הרבכי,  אוקי�למולר

 ושוביניסטיות בש ההגנה על המורשות ליברליותמיעוט תרבותיות לא 

 זה מונעת מגברי במוב�תרבותיות � הרב. תרבותיות של קבוצות המיעוט

   ).Dahan-Kalev, 2004(ליברליי לבני להג� על הנשי מקבוצות המיעוט 

תרבותיות � הרב כי בי� קובעי) 2005, יונה ושנהב( יוסי יונה ויהודה שנהב ג

  הדיו� שה מפתחי במסגרת). 171 ,ש" (א� לא תמיד,  קשרקיי"והפמיניז

 יונה דני, ריבוי תרבותיב תיאורטיות העוסקות בשונות ושיחאודות מסורות 

ה מציגי את ההתפתחות . הפמיניסטיתבמסורת , בי� השאר ,ושנהב

 ובכלל,  שונייפמיניסטההיסטורית של השיח הפמיניסטי ומתארי זרמי 

 הפמיניז, הפמיניז הרדיקלי ,יאליסטיהזר הסוצ, את הזר הליברלי

בהסתמ� על מולר אוקי� ה קובעי כי . התרבותי והפמיניז הפוסטמודרניסטי

 לתרבויות לגיטימציה מעניקה "וזו ,תרבותיות�  הפמיניסטי שולל את הרבהשיח

המנצלות אות� והמדירות , מסורתיות ופטריארכאליות המדכאות את הנשי

ה קובעי כי פמיניז מתיישב ע , ע זאת). 104, ש" ( שיטתיבאופ�אות� 

 המשחרר שיש לפמיניז הליברלי פוטנציאל" עסקינ� בכאשר ,תרבותיות� רב

 כי סבוריה ג ). 171 ,ש"  ( נוקשהפטריארכאליעבור נשי הנתונות בסדר 
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קואליציות בי� נשי , תרבותית� רבבפעילות למע� קידו האידיאולוגיה ה

  . יכולות לקד את החזו� הפמיניסטיוגברי

 י" מוצגת עיהאידיאולוגי דומה לגבי הדומה והשווה בי� שני העולמות תזה

 .(Fuentes) פואנטס וסילביה (Lucek) לוסק לינדה, (Martin)דונה מרטי� 

, ונה ושנהבבדומה לי, לוש מציגות הש2006 מאמר� המעניי� משנת במסגרת

 של מגוו� האסכולות הפמיניסטיות ומוסיפות ג מעניינתסקירה רוחבית 

מתמקדת הסקירה התיאורטית . תרבותיות� רבהסקירה דומה לגבי האסכולות 

 תרבותיות בנוגע לשימוש� רבוה) ופמיניסטיות( פמיניזה שלבעמדותיו 

  ). מתוקשביכגו� קורסי (בטכנולוגיות הוראה 

 באופ� י מנמקופמיניזתרבותיות � בפולמוס קובעת כי רב השלישית העמדה

 בי� שוויו� פתרונות דומי ליצירת יזהה מדוע נשי סובלות מקיפוח ומציג

  .  המיני

 היא אחת מקבוצת המיעוט הנשית בגישה זו טועני כי הקבוצה המחזיקי

ת לבנה  גברישאליטה ,)גזעיות ועוד, מגדריות, אתניות(הפוליטיות והתרבותיות 

הפמיניסטיות מ� הזר התרבותי . זה שני רבותומערבית מדכא באופ� עקבי 

,  התרבותית של הקבוצה הנשיתשמורשתה סוברי תרבותיי�  הרבוההוגי

כבוד ראויה למקו של ,  אחרותמדוכאותכמו המורשות של קבוצות תרבותיות 

וצות קב של מקומ�שדרוג . הספר ובאקדמיה�בבתי בתוכניות הלימודי

 במערכות החינו� יהווה בסיס מקדמי לשיקו הדימוי הציבורי תרבותיות שונות

� הזדמנויות יווו חברי קבוצות אלו ותנאי הכרחי לכ� שה יזכו לששלוהעצמי 

  (Fiol-Matta)מטה� התיזה המרכזית בספר� של ליזה פיול, למשל, זו. אמיתי

 הזר הפמיניסטי של  ובעצ,1994 משנת (Chambaerlain)מברליי� ' צומרי

  ".אמריקני�  אפרופמיניז"המכונה 

מוצגת , כלב�דהא�מזרחיות כדוגמת הפמיניסטיות ה של �לצד הגות, בישראל

) 2002, בקר� אבו(בקר �אולה אבו'ח, הלדוגמ.  פמיניסטיות ערביותי"תזה דומה ע

 עת שהיא דנה בקיפוח של זתרבותיות ופמיני�מציגה את המשות� בי� רב

, הלדעת).  פלשתינאי אזרחי ישראל ונשי:כגו�( בישראל תרבותיות קבוצות

החברה  לא רק את לקיפוח מאפיינת המובילה הסקטוריאליתהחלוקה 
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נשי מול ( הפלשתינאית הישראלית החברההישראלית הכללית אלא ג את 

  ).בדואי וערביי הצפו� ועוד, גברי

 השוני או הפמיניסטיי זה לא ידו� בהרחבה בהבחנות בי� הזרמי מאמר

 או להשתלטותואי� בו ניסיו� , תרבותיות�בוויכוח הפני פמיניסטי אודות רב

 הזר השלישי בפולמוס עמחברו נמנה . השתלבות גברית בשיח הפמיניסטי

 הגישה ומנסה להציג את ההשתמעויות של שיתו� הפעולה בי�,  לעילשתואר

   .תרבותית לגישה הפמיניסטית� הרב

 שצמחו על אידיאולוגיותתרבותיות ופמיניז הנ� � ומ� בטענה שרב שתכמי

, אראה תחילה, )תרבותי�החדמאבק בדיכוי ( מצע� משות�  אול,קרקע שונה

 אחד של למוב�אוקי� סבורה שקיי מתח בי� פמיניז � כי אפילו מולר, בקצרה

� לרב וכי כשעסקינ� בהגדרות אלטרנטיביות ,תרבותיות� האידיאולוגיה הרב

  .תרבותיות� רבותיות הרי שנית� ליישב בי� פמיניז לרבת

העוסק בקשיי  �  עדו לנדאו�של חוקר הפמיניזאציג את דיונו כ� � אחר

  . תרבותיות והפמיניז� אליה מובלי הרבש ובסכנות המקבילי

תוצג התיזה של פיטר מקלאר� ,  הדיו� בבעיות המשותפותהצגת לאחר

(McLaren) ית היא האידיאולוגיה מיניסטית סוציאליסטתרבותיות פ�  רבלפיה

להתמודד כראוי ע הבעיות  היא יכולה ורק המיטבית תרבותית� הרב

  . דמוקרטיותלהיותהמאפיינות את החברות המתיימרות 

 בי� נשות סגל פמיניסטיות פעולההיאור שיתו� בת במאמר זה אתמקד,  זאתע

במטרה סיטת סטנפורד וסטודנטי מקבוצות מיעוט אתניות שהתקיי באוניבר

מאבק משות� זה הנו ביטוי מעשי ברור לקשר . תרבותית� רב רפורמה לקד

  .תרבותיות�  בי� פמיניז ורבהעמוק

  

"
  "?תרבותיות גרועה לנשי
- רבהא

בהגדרות ) 1998" (תרבותיות� ורב על פמיניז הרהורי" אוקי� פותחת את מולר

תרבותיות ה מושגי � רבהו פמיניזה המונחי: "היא קובעת כי. הבהרותבו

: כ�" פמיניז"היא מגדירה את המונח ). 9, ש" (מורכבי ושנויי במחלוקת

בדומה ו... האנושיבכבוד�ההכרה ;  שאי� לקפח נשי בגלל מינ�האמונה"
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 להזדמנויות לחיי מספקי על ההכרה בזכות� של הנשי, לזכות של הגברי

  ).ש" (פי בחירת� החופשית

. )10, ש" ( והפוליטיהכלכלי, החברתי"יות נדונה במאמר בהקשר תרבות� רב

 הפילוסופי, ספרות, היסטוריה( שמה שמוגדר בדר� כלל כתרבות היא מדגישה

,  הגזעי הלא לבניבני,  במידה רבה מקבוצות שונות כגו� נשימתעל) "ועוד

   ).ש" (קבוצות אתניות או דתיות...הומוסקסואלי

אול , )11, ש" ( מתחיקיימיתרבותיות � פמיניז לרבה בי�" קובעת שהיא

תרבותיות יש ג היבטי שאינ � לרב: "מייד מסייגת את דבריה ומוסיפה כי

 פחות במאמרכוונתה , למעשה). ש" (מתנגשי בעמדות ובמטרות פמיניסטיות

 בעמדת של מפקפקת" היא לכל היותר .מ� הרוש שהתקבל בתחילהיומרנית 

 שאיפותיה של הגישהורי שלא ייתכנו קונפליקטי בי� הסב...אלה

 שיש "וטוענת, )ש" (תרבותית� לשאיפותיה של הגישה הרב סטיתהפמיני

סבירות רבה שיתקיי קונפליקט בי� דרישות פמיניסטיות לבי� מימוש 

  ). ש" ( של קבוצות המייצגות מיעוט תרבותיזכויותיה�

 קבוצות לדבוק המעודדתותית תרב� אוקי� יוצאת כנגד המגמה הרב� מולר

 ,תרבותי הליברלי� כנגד הטיעו� הרבהיא יוצאת ג . במורשות התרבותיות שלה�

 בהענקת לגיטימציה לקבוצות התרבותיות השונות לשמר את המצדד

 הערכה לפתח כדי"  משל עצמותרבות" זקוק לשהפרט בהנחה ,מורשותיה�

  ).ש(יי המתאי לו כדי שיוכל לבחור בסוג הח, עצמית ומחשבה עצמאית

 קבוצות תרבותיות לבני מתאפשר ,ההנחות הנזכרות לעיל בש ,הלדעת

 בפעילות שוביניסטית בוטה להמשי�שבמהות� הנ� מסורתיות ופטריארכאליות 

  . בנשיופגיעההכוללת השפלה 

 שאי� בסיס ליברלי למת� זכויות ליברליות לקבוצה תרבותית א קובעת אוקי�

 של הקבוצה המסורתית יש לבחו� את העמדה ראשית. ברליתליהקבוצה איננה 

 בתחובעיקר כאשר עסקינ� , יותווהיבטי מסוימי בתוכנ� של אות� תרב

  .יישזכה עד כה לתשומת לב מועטה מיד, המשפחה – הפרטי של החיי

בקרב ) 20, ש" (המשפחה המסורתית בחוג האפליה" מדגימה את אוקי�

במוב� הזה . ועוד ב"מהגרי מוסלמי בארהקרב ב, הקהילה החרדית בישראל

  .(Moller Okin, 1997)תרבותיות היא אכ� רעה ומזיקה לנשי � רב
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�  לתביעה הרבהתנגדות אי� בטענותיה של המחברת משו , כמוב�,אול

ה של תוצרי תרבותיי ָרָ!ַהתרבותית המקובלת לפיה יש להפסיק את ה

  .דספרי הלימומקבוצות מיעוט הנוגעי ל

של התרבות  תוצרתרבותית היא � מכיוו� שהאידיאולוגיה הרב ,למעשה

תרבותיות �  שמרבית התומכי ברבאי� ספק,  הדמוקרטית הליברלית,המערבית

אלא יעדיפו בש העיקרו� , רלטיביזה בהמש� דיכוי� של נשי בש יתמכולא 

של  על חירויות האד המהותיות לפגוע במימוש חלקי ההגנההדמוקרטי של 

  .   זכויות הנשיעלהמסורת התרבותית למע� ההגנה 

 הפמיניסטי ובמתח למאבקתרבותיות גורמת � אוקי� דנה בקשיי שהרב� מולר

 התפיסות שתי עדו לנדאו טוע� כי הדמיו� בי� ,לעומתה. בי� שתי מסורות השיח

 להיות עלולות אפילו כשדני בסכנות והקשיי אליה� ה� ,האידיאולוגיות רב

  .תמובלו

  


  קשיי
בדמיו� בסכנות ו - תרבותיות- ורבפמיניז

 ופע מריקהפע בצפו� א, פעמיי עד כה הודר"מספר כי ) ג"תשס (לנדאו

) 99, ש" (פמיניסטיתמהאפשרות ללמד או לתרגל קורס בפילוסופיה , בישראל

 הקיימת בי� בהקבלהניסיונו האישי הוביל אותו לדו� .  היותו גברבשלרק 

. הפמיניסטיותרבותי �  הרב:יהמאבקשני תיות המאפיינות את תופעות בעיי

מתוכניות הפעולה האידיאולוגיות עיקר הבעייתיות הנה בסטיות , לטענתו

 .א� על פי שסטיות אלה רווחות מאוד, על בעייתיות זו נית� להתגבר. המקוריות

  ). 94, ש" ( הבעייתיותהתופעות לצמצ את למאמ�"לפיכ� הוא קורא 

 קבוצות מיעוט אתניות והוגי של טוע� לנדאו כי הנציגי והדוברי ,ראשית

 לייצג את הרצונות מתיימרי ג הוגות פמיניסטיות וביניה, תרבותיי� רב

 מתעלמי" רבי ה במקריאול , הכלליי של הקבוצה אותה ה מייצגי

מציי� המחבר את , הדוגמבתור ). ש" (בתו� הקבוצה שלה ההבדלימ

כלב כנגד � דהא�ותיה� של פמיניסטיות מזרחיות בישראל כגו� הנרייט טענ

כלב � אול מוסי� כי הוא איננו בטוח שדהא�, הפמיניסטיות האשכנזיות

 מייצגות נאמנה את כלל הנשי המזרחיות או אפילו את כלל וחברותיה

  .המזרחיותהפמיניסטיות 
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 הקבוצה בני" נוספת המאפיינת את שתי מסורות השיח היא שלעתי בעיה

 ,  או להתעל מהבקבוצת או בחברתנוטי להכחיש מאפייני בעייתיי

 שביצעו בני קבוצת כשוליי בלבד מוסריתולהסביר מעשי בעייתיי מבחינה 

  ).95, ש" (אחריאו כתגובה מוצדקת לרוע ולתוקפנות של 

� רבה  תומכי הגישה שלנטיית היא בעיה נוספת שאליה מתייחס לנדאו

 י" להקצי� את תיאורי מעשי הרוע שנעשו עתפמיניסטיהגישה ה ותתרבותי

   . כאופייניי לקבוצה המבוקרת קבוצות אחרות וא� לתארבנייחידי

 שני המחנות האידיאולוגיי  על המשות� לחלק מ� ההוגי הנמני  נוס�ליקוי

 את ההבדלי בי� התרבויות השונות ולהתעל מ� להדגיש הנטייה הוא

  . פייני הרבי המשותפי לה�המא

 התרבויות י" שנוצרו עוהידע נוספת היא הדחייה של ההישגי התרבותיי בעיה

 עולמות מדעיי להמציאמציי� לנדאו ניסיו� פמיניסטי , הלדוגמ. האחרות

  .אלטרנטיביי שלמי

 תפמיניסטיהגישה ה ותתרבותי� רבה לנדאו מתריע בפני הסכנה שתומכי הגישה

מנהגי מסורתיי של ב ובעמדות בדבקות שתתבטא, נות יתרשמריאמצו 

� מולרא� , בדומה ללנדאו. הקבוצה התרבותית מבלי לבחו� אות לעומק

  . קבוצות מיעוט אתניות מסורתיותלחבריאוקי� מייחסת נטייה שכזו 

של תרבותיי או � הרב  של האחרו� אותו מציי� לנדאו איננו נחלתהליקוי

כתוצאה מ� המאבק ש, נחלת של אלה. לת של אחריהפמיניסטיות אלא נח

� עמדות של רב�  רק כלפי חו� �מאמצי , תרבותי והמאבק הפמיניסטי� הרב

 כבוד חיצוני בלבד לבני הקבוצות מעניקי : קרי.תרבותיות או פמיניז

  . התרבותיות האחרות

 תרבותית והפמיניסטית� הרב שלנדאו ד� בסכנות הנובעות מ� הפעילות בעוד

 לקשיי היחידקובע פיטר מקלאר� כי השילוב בי� השתיי הוא המענה האמיתי 

  .יחסי הדיכוי המאפייני חברות דמוקרטיות לכאורהלהחברתיי ו

  

  תרבותיות סוציאליסטית ופמיניסטית-רב

הנמנה  הפדגוגיה הביקורתית בתחו מחשובי ההוגי הוא (McLaren) מקלאר�

 משנת במאמר.  של פאולו פריירהמייסודו"  המשחררהחינו�" האסכולה של ע
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באמצעות שליטה ( ב"אמריקנית השולטת בארה� ע� כי האליטה האירופוט 1995

  מתקיי ב" ממשיכה לטעו� באופ� שקרי כי בארה) האזרחישלעל מודעות

  .                        תרבותית�  ניכוס האידיאולגיה הרבתו�זאת , שלטו� דמוקרטי

את . תרבותית� הרב שלושה זרמי שוני של האידיאולוגיה  מבקרמקלאר�

 תרבותיות � רב' או 'תרבותיות שמרנית� רב'הזר הראשו� הוא מכנה בש

את  במודע  משרתיזר זה של שחבריו גורס הוא .'קואופרטיבית

 התרבותי השיחאת ו מנסי לשמר את הסדר החברתי ,כלומר. האירופוצנטריות

 תרבותיות תו��  ולהיאבק במטרות הרב– קסיסטייסה הגזעני ו– הקיימי

  .העמדת פני שה מסכימי עמ�

 שא� הוא בכ� מקלאר�מאשי  �' תרבותיות הליברלית�הרב' –  הזר השניאת

 ,גישתו:  במכוו� נראה שהוא עושה זאת לאאול, משרת את האירופוצנטריות

ת המרכיבות את  האתניות השונוהקבוצות בי�כי קיימי שוויו� טבעי וזהות 

 שינוי של עלולה למנוע, אוניברסלייקרי קיימי ערכי , החברה האמריקנית

  .יהמערכת התפיסתית הקיימשל הסדר החברתי ו

 פוסל מקלאר� �'הליברליתרבותיות של השמאל �הרב' � את הזר השלישיג

בכ� ו , מסייע לשימור הסדר החברתי הקייזר זה, בטענה שבסיכומו של דבר

סיוע זה מתאפשר משו שהגמוניה .  לשימור ההגמוניה של הלבניא מסייעהו

תפיסה זו . )רע וכדומה\שחור טוב\לב� :לדוגמא( בתפיסה הבינארית זו דוגלת

ומשרתת אותה בכ� שהיא מאפיינת את מערכות המחשבה והשפה המערביות 

כלומר , המבנה ההירארכי החברתי והתרבותימאפשרת יצירה ותחזוק של 

  .הקיפוחאת  הדיכוי וייעת לשמר אתמס

 מתבססת על אשר, תרבותית הביקורתית שמעצב מקלאר��  הרבהתיאוריה

"  תרבותי� רב של מאבק פוליטיקה"על ו"  של מת� משמעויותהפוליטיקה"

, היעד המרכזי הוא שינוי מוחלט.  לחלוטי�שוני יעדי ופרקטיקה מציגה

 ויצירת חברה דמוקרטית יהקיטרנספורמציה רדיקלית של הסדר החברתי 

 ובעיקר השפהשל , באמצעות שינוי של החשיבה,  למעשה ולא רק להלכה,צודקת

  .הפדגוגיהשל 

תרבותיות של � רב" ג בש מקלאר� י"תרבותית ביקורתית זו מכונה ע�  רבגישה

 פדגוגיה על מצהיר כי היא מבוססת והוא ,)McLaren, 1995, 42" (מאבק
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 ושאר מורי על מוטל האחריות למאבק עיקר. ניסטיתביקורתית ופדגוגיה פמי

 השונותעל סוכני השינוי להרחיק אל מעבר לתפיסת ".  התרבותייפועלי"ה

עול תפיסתי ופרקטיקה , עליה להוביל לפיתוח שפה). דיכוטומית(הבינארית 

בעול חדש זה של תפיסות ושפה התרבויות השונות .  וחברתית חדשיחינוכית

וכ� ג לגבי משתני ( של המשתנה תרבות אלטרנטיבייכי המהוות ער

דומות או , א כי כמוב� לא כרציפות (כמנוגדותלא תוצגנה ) מושגיי נוספי

 ות המתקיימ,ותלגיטימיא� , שונות, ודרכי תפיסהאלא כמסורות של ידע ) שוות

ות  יוגשמו השאיפות הפמיניסטישתיווצרברור הוא שבחברה הצודקת . ו לצד זוז

  . מלאהחברתיתתרבותיות של שוויו� לכול וסולידאריות � והרב

תרבותיות הביקורתית �  מקלאר� לדו� ברבשב) 1997( מאוחר יותר במאמר

מאבק בקפיטליז המונע היווצרותה בעי חשוב צ וקובע כי היא אמוהמהפכנית

, הדמוקרטיה האמיתית שלמענה יש להיאבק.  וצודקתאמיתיתשל דמוקרטיה 

  McLaren,1997,279)(  "פמיניסטית�הסוציאליסטית וקרטיההדמ"היא 

�סוציאליסטיתתרבותיות � תרבותיות מהפכנית היא רב� רב" ,למעשה

  ).287, ש" (פמיניסטית

 חזו� ומאבק אלה, אוטופיי א חזונו ומאבקו של מקלאר� ישימי או בי�

יניז  של הפמהעיקריות השאיפות, לאמיתו של דברש , ביטוי נוס� לכ�מהווי

  . תרבותיות זהות� והרב

 משותפת של חברי שני פעילות ג ב"הייתה בארה, למעשה,  החזו� המשות�לצד

  .תרבותי�  הרבהמאבקפמיניסטיות היו ממובילות . המחנות האידיאולוגיי

  

   יחד ובמקבילהולכי
 תרבותיי
- ורבניסטיותיפמ

בתולדותיה  ות שזורב" בארהה ההשכלה הגבוהבמערכת של הנשי תולדותיה�

הנמני עבתולדותיה של אלה בעיקר , האתניותשל בני קבוצות המיעוט  

  . אמריקנית�הקבוצה האפרו

אמריקני להצטר� למערכות ההשכלה �ומאפרומנשי   רבות נמנעשני

 היה זה בתחילה במוסדות בפניהכאשר נפתחו השערי . ב"הגבוהה בארה

 שהתקיימו הלימודי בתוכניות פרטיקולריי פחותי ביוקרת ומצומצמי

 בשני העשורי האחרוני רק הכללית נפתחה בפני הנשי האקדמיה. במסגרת
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 לאחר פסק הדי� של בית המשפט רק אמריקני� האפרוובפני , �19 של המאה ה

 על שבישר) 1954 של טופיקה משנת החינו�בראו� נגד ועדת (העליו� במשפט 

   ).2000, ריינגולד(מדיניות האינטגרציה 

 לימודי החובה בוטלו ," הסטודנטימרד "במהל�,  בשנות השישיכאשר

נפגשו ,  בנכסי צא� הברזל של התרבות המערביתהתמקדו אשר ," כלליחינו�"ב

  .המיעוטשוב האינטרסי של שתי קבוצות 

 אימו� הגישה הפוסטמודרניסטית לפיה אי� בשל בוטלו החינו� הכללי לימודי

 יכול של חינו� כללי אינו האידיאל "ולפיכ� , אוניברסלייגופי ידע וקני מידה

אי לכ� ). 29, ש" (קרו� מנחה דומיננטי באוניברסיטה המודרניתילשמש כע

� יש ללימוד של המורשת התרבותית המערבית או של ידע מחייב כלשהו כתחלי

 המעודד את המרצה ללמד את לכזה את היעד של התכנו� הקוריקולרי להפו�"

  ).ש" (לחייו ואת הסטודנט ללמוד מה שנראה לו משמעותי ,וא רוצהמה שה

 של מעל יצירת� הייתה קוריקולארית מיידית של המדיניות החדשה תוצאה

 �  אפרולימודיבעיקר (לאל� תוכניות לימוד פרטיקולריות בלימודי אתניי

   .ולימודי נשי) אמריקניי

,  קוריקולאריות דומותותרפורמ התרחשו ותאוניברסיטאות רבב ובמכללות

 ל"נוספה לרפורמות הנ ,מדינת קליפורניהשבבעיקר באלו , וברבי מ� המוסדות

תוכניות אלו .  אתניי בנושאי של תוכניות לימודיצירה – רפורמה נוספת

 תרבויותיה מחדש את להגדיר" לבני קבוצות המיעוט התרבותיות לסייענוסדו 

  ).ש" (ה שלהימזוויות הראי

התקיי ,  תמו מאורעות מרד הסטודנטיכאשר,  שנות השבעישיתברא

אשר ניסו להחזיר את , אירופוצנטריבאקדמיה האמריקנית פולמוס בי� 

אשר ניסו , תתרבותי� רב תומכי הגישה הובי�, ההגמוניה של תרבות המערב

  .לחזק את כוח� של קבוצות המיעוט התרבותיות

�נעשה מצד המחנה הרב, עשורי כשלושה כושנמש השיח והמאבק במסגרת

 והתרבות הנשית לצד הנשיתרבותי ניסיו� מתמיד לקד את מעמד� של 

  . קידומ של בני הקבוצות התרבותיות האתניות ומורשותיה
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 נתפרס בשנת אשר ,Integrity in the College Curriculum בש בחיבור

 נטע� כי יש תרבותיי המרכזיי�  מהמניפסטי הרב את אחדווהי וה1985

  .ראשו�ההמטרות של הלימודי לתואר את  את המשמעות ומחדשלהגדיר 

צריכה ,  להרחיב את האופקי של כל גבר ואישהכדי" המסמ� קבעו כי מחברי

 התרבותית ולהתנסויות השונות שמגדירות לשונותהמכללה לספק לה נגישות 

:  הוסיפו כיה ).48 � 47 ,ש" (זמננו�ב�העול את את החברה האמריקנית ו

, הומור,  תרמה מסורות עשירות של אדריכלותב" בארההאתנית השונות"

 תרבויות מגדריות או , תיש בה תרבויות מעמדיו. משפחתייפוליטיקה ומנהגי

 מה נלמד אודות תרבויות המקורותאלו ...תרבויות של עוני ,מקצועיות

מגדיר את ה ת�והמשוהשינויי שמאפייני זהות של קבוצות , אנושיות

  ).48, ש" (היכולות האנושיות

 נשי ומיעוטי של השאיפות"קובעי המחברי כי ה מזדהי ע ה, לפיכ�

וכי על , ב"בארה" אתניי להגדיר מחדש את המציאות הפוליטית והחברתית

 החיי אודות ותובנות הארות"לימודי שיכילו � צור תוכניותיהמכללות ל

  ).ש" (השוני והמוזנחי, זריוהשאיפות של הרחוקי וה

.  התואר הראשו�ותלתלמיד התפרס דוח נוס� שד� בחינו� הכללי 1986 בשנת

 קבעו A New Vitality in General Education נקרא בשמחברי המסמ� ש

ויכוח ו ה,באופ� המיטבי כללי חינו�"כי כשעסקינ� בניסיו� להבנות תוכנית 

, ליבה משותפת לכל הסטודנטי� וכנית תתומכי"בי� נסוב  ביותרהגדול 

ספרי �ועל רשימת,  המסורת ההומניסטית המערביתעלשתתבסס באופ� בלעדי 

 כי  אלה הסובריובי�,  בניטשה ומא�ותמשי�…סופוקלס, שתחל בהומרוס

ניסיו� לדחוק את כוח של רעיונות ב מדובר כיאו יותר מכ� , רשימה זו מוגבלת

כל במערביות או �  לאתרבויותב, לבני� זעי לאגב, ישמקור במעמדות נמוכ

 מ� ההתפתחות של ללמוד  מוטבהמחברי טענו כי ). 49, ש" (מי שאינ גברי

פסיכולוגיי והיסטוריי ,  חברתייתהליכי" להבי� כדי" נשי�לימודי"

 חדשות ולהבהיר ערכימיומנויות לרכוש…משמעותיי
" 

)לעצב  –קרי , )ש

  .כה�  החברתיות שקופחו עדהקבוצותגישה חדשה אודות 

אתניי ה גורל המיעוטי בי� קישרו) 1985( נוס� שנכתב באותה העת חיבור

 Education Under Siege היה ב"וגורל הנשי באקדמיה ובחברה בארה
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מרקסיסטי החשובי סטנלי אהרונובי� � שני הוגי החינו� הניאוי" עשנכתב

(Aronowitz) ירו ' גוהנרי(Giroux).   

 שלאחר שנות מודרניסטית� הפוסט דנו בחינו� בחברה האמריקנית השניי

 הגבוהה להשכלההממשל קיצ� את הסיוע א� על פי ש"ה קבעו כי . השישי

 שיעורי� אהשכלה הגבוהה עלה להערכ של מוסדות , בשנות השבעי והשמוני

ההשכלה הגבוהה הפכה להו� תרבותי שמכיוו� ". בכל הממדי החברתיי

של  הגזעיי והלאומיי ומיעוטיה " של לקידו מקצועי וחברתיתנאילומרכזי 

 ,עקב כ� שמרני.  אל האקדמיה במספרי ניכריפנואלה  ,)50, ש" (הנשי

 ובי� , את ההגמוניה שלהולשמר החלו לנסות ,מונעי מתחושת האימהה

  . לחקירההראוישחורי איננה נושא הנשי או ההשאר טענו כי היסטוריה של 

 אקדמית של אידיאולוגיתכי החשש השמרני ממהפכה , ירו טענו' וגארונובי�

 ללמוד  שלאהמיעוטי בחרו� שמרבית בניזאת מכיוו� .המיעוטי היה מוטעה

ג : יתרה מזו. הנדסה או מדעי פרקטיי, רפואה, מקצועות כגו� משפטי

חרו שלא להציג המיעוטי שעסקו במחקר מגדרי או אתני ב�בניג ו הנשי

 לשמור על סיכוייה לקבל קביעות כמרצי כדיטיעוני קיצוניי במיוחד 

  .ולפתח קריירה אקדמית

 הפמיניסטי במאבק היעדתרבותיי ששזר את � התיאורטי של הוגי רבהדיו�

 גאבל השיתו� לא התמצה בהגות בלבד אלא , תרבותי מרובה מאוד� הרב

משותפי המוכרי ביותר התחולל אחד מ� המאבקי ה. במאבק הפרקטי

  .20 � בשנות השמוני של המאה הסטנפורדבאוניברסיטת 

 מרד" של הקוריקולאריהתוצרי   שכבר צוי� בחיבור זה אחד מ�כפי

. אירופוצנטרי"  כלליחינו�" ביטול תוכניות לימודי החובה של היה" הסטודנטי

,  בשלהי שנות השישייהכללג באוניברסיטת סטנפורד בוטלה תוכנית החינו� 

 השבעי שנותבמהל� , וג בסטנפורד בדומה לחלק ניכר מ� המוסדות הוחלט

. להחזיר את חובת הלימוד של חינו� כללי מערבי, או השמוני לאחר פולמוס

 בשנתיי הראשונות כתוכנית (1978  בשנתלהילמד החלה באוניברסיטה זו

   Western Civilization.: תוכנית בש) ניסוי

 בתחילה זכתה התוכנית החדשה .חובה הפכה התוכנית ללימודי 1980בשנת 

 בני בעיקר, הרוח�  בפקולטה למדעי ומ� המרציחלק מ� המרצות. לביקורות
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רבו יא� הטילו מעי� חר על התוכנית החדשה וס, קבוצות מיעוט אתניות ונשי

  ).2004, ריינגולד  ( שוניקורסיה  במסגרתללמד

 סדרה של 1981 באביב התפרסמה "Women’s Studies Quarterly"�ב

ועדה ו יושבת הראש של ה– (Lougee)  בה התעמתה קרולי� לוגימאמרי

  ע הוגות – באוניברסיטת סטנפורדהראשונילתוכניות הלימודי לתארי

  .פמיניסטיות אודות התוכנית החדשה

מופת � ירות ביצשעוסקתלימודי � הודתה כי הנשי נזנחות בתוכניתלוגי

 לוועדה וחבריהאול היא הצהירה כי היא , נטלמני משכילי'ידי ג� שנכתבו על

 המקצועות המחויבות שלנו לחשיבות לימוד עקב"תמכו בתוכנית החדשה 

לא רצינו שהחזו� שלנו אודות המיטב ידחק אותנו מ� האפשרות . ההומניסטיי

  ).65, ש" ( את הטובלהשיג

חלק הציעו שתתקבל . לשיפוריגו מספר אפשריות  מסטנפורד הצפמיניסטיות

 בטיעו� נדחתהאול דרישת , חובה נוספת ללמוד קורס אודות נשי� דרישת

. שאי� לכפות לימוד העוסק בקבוצה ייחודית אחת בתוכנית לכלל התלמידי

אול ה� נדחו ,  נשיי" להוסי� לקורס הקיי יצירות שנכתבו עהמליצואחרות 

 שההתפתחויות ההיסטוריות של נשי וגברי היו כיוו�"ש בטענה לוגי י"ע

 להסביר את העבר של גברי באמצעות צירו� יצירות שנכתבו הניסיו�, שונות

  ).ש" ( נשי מוטעהי"ע

אל  והפמיניסטיות התרחב המאבק בסטנפורד כאשר אל המרצות �1984 ב

יות תרבותיות הצטרפו חלק ניכר מ� הסטודנט� המרצי תומכי הרב

אגודת הסטודנטי את התרומה העיקרית למאבק זה תרמה . סטודנטיוה

 לאחד הצליח קינג. (Kink) ביל קינג של בהנהגתו אמריקניי� האפרו

 קבוצות אתני הסטודנטי שייצגו גושכללה נציגי מכל אר, " קשתקואליציית"

, ש: ורא (שבוקינג היה ממובילי המאבק ואחד מ� הבוטי והקולניי . המיעוט

69�71.(  

 1988 ומפעילות אנשי סגל הוחלט בשנת הסטודנטיאלי מהמאבק כתוצאה

, תרבויות"תרבותית בש �  האירופוצנטרית בתוכנית רבהתוכניתלהחלי� את 

  .(C.I.V)" וערכירעיונות 
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"  התרבותמלחמת" בהעיקריי החדשה הפכה לאחד מסלעי המחלוקת התוכנית

היא תוארה במספר . תרבותיי� בור בי� אירופוצנטרי ב" בארהשהתחוללה

, 2000,  ריינגולדורא(אקדמיי � עצו של מאמרי וחיבורי אקדמיי ופסאודו

 שר החינו� י"עבסיכומו של דבר הרפורמה שהוגדרה ). 2004ריינגולד '; פרק ב

 תרבות כהרס –(Bennett) וילא בנט – בממשלו השני של הנשיא רונלד ריג�

 עקב שארשור והוחלפה בתוכנית חדשה בי� ההחזיקה מעמד רק כע, המערב

 באוניברסיטה המרצי והמרצות, ות והסטודנטיסטודנטיה  שלתחושת

  ).82�83, 2004, ריינגולד: ורא ( דייהתרבותית� שהיא איננה רב

: לימודי אתנייל מקו שווה ללימודי נשי ו נית�זותוכנית לימודי ב

להרחיב את , נטלקטואלי משות� ניסיו� איללומדי התוכנית לספק מטרת"

  ולהגביר את תרבותנו של שוניהבנת אודות רעיונות וערכי משורשי

 את לפתח…תרבותיי�הבי�הגומלי� � הבנת לגבי שונות תרבותית ותהלי� יחסי

היכולת של סטודנטי לבחו� באורח ביקורתי רעיונות וערכי לש טיפוח הבנה 

 לעסוק…ה המסלולי שייוסדו יחויבו עשרעד שישה… האחריוהבנתעצמית 

ה .  מיניותנטיותלומגדר ל, דתל, גזעל, אתניותל, בסוגיות הקשורות למעמד

 להבי� את הרעיונות כדי… נשי ומיעוטיי" לימוד של יצירות שנכתבו עיכללו

 יילמדו ,התרבות האמריקניתאת  החברה ואתהערכי השוני שעיצבו את ו

� התרבויות הלאמ�ויות האירופאיות ואחת חיבורי מלפחות אחת מהתרב

 על… שעיצבו את החברה האמריקנית שלנו בעלת השונות,אירופאיות

 לפיכ� . מעמד בכל רבעו� אקדמישל גזע ושל , מי�סוגיות של להדגיש המסלולי

 על… אודות כל נושאאחדעשה שימוש בחומר קריאה מרכזי יבכל רבעו� י

ביטויי פופולאריי של בפה ו� ריה שבעל להסתייע ג במקורות היסטוההוראה

 השוני למסלולי שנה תקבע ועדה את האלמנטי המשותפי בכל…התרבות

  ).73, ש" (בשנה האקדמית הבאה

  

   מסכ
דיו�

 כאידיאולוגיה המכירה בזכות� של כל 'תרבותיות� רב' של המונח תוהגדר

תיות יוצרת  את מורשותיה� התרבובמלוא�הקבוצות התרבותיות השונות לשמר 

היעדר פיקוח והגבלה על . הפמיניסטייתרבותיות ליעדי � קונפליקט עז בי� רב
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 נשי בתרבויות שלערכי תרבותיי מאפשר את המש� הדיכוי על מסורות ו

  .תשוביניסטיופטריארכאליות 

אוקי� ומספר � המשמשת את סוז� מולר, תרבותיות� רבהגדרה שכזאת של , אול

, תרבותיות�  רווחת של המונח רבהגדרהכלל איננה מהווה , פמיניסטיות נוספות

  .אוקי� עצמה�כפי שמודה ג מולר

 קבוצות מיעוט בניתרבויות היא לשחרר �  של הרבהעיקרית תה ששאיפמכיוו�

, חברתי ופוליטי, מדיכוי תרבותי)  ואחרותדתיות, מגדריות, אתניות(תרבויות 

רשותיה בתוכניות  למומכובדבאמצעות הענקה של מקו , בי� השאר

 לחלוטי� בזה משתלבהרי שהחזו� הפמיניסטי , הלימודי ובקנוני הלאומיי

  .תרבותי� הרב

  הפמיניז קיי כבר עשרות–  בתקופות שונותהתפתחו מסורות השיח שתי

תרבותית �  ואילו האידיאולוגיה הרב, שנילמאה ויש הטועני שא� מעל ,שני

� מ� הרגע שהמאבק הרבאול. 20 � ה ההתפתחה רק בשליש האחרו� של המא

 מלא שוויו� הוא השתלב באופ� מלא ע המאבק הפמיניסטי למע� ,תרבותי החל

אומנ חלק מ� הפמיניסטיות ממשיכות לטעו� כי השוויו� לנשי צרי� . לנשי

 ואי� להגדיר את הנשי כקבוצה תרבותית החפצה , על בסיס אישילהינת�

ת החשיבות של תוצרי תרבותיי שנוצרו או  ההדרא�, בזכויות קבוצתיות

 ,"האחר" בתפיסות סטריאוטיפיות כלפי המאבקלצד , זאת,  נשיי"נכתבו ע

ה� כיחידות וה� כחלק , ללא ספק את הנשי, משרתי , ודיכויוהפלייתו

  .מקבוצה

אלה שאפיינו  התיאוריות והמאבקי הפמיניסטיי לשל בי� התפתחות הדמיו�

 זיהה בעיות דומות לנדאו עד כי עדו , כה רברבותיתת� את הגישה הרב

 ההתייחסותהמאפיינות את פעילות� של שתי האסכולות כדוגמת ההתעלמות או 

 ,ההוגי בני הקבוצה התרבותית אליה משתייכי י"הסלחנית לעוולות שנעשו ע

 אחרתמקבוצה תרבותית   יחידיי"לעומת הקצנה בתיאור עוולות שנעשו ע

  .לות אופיינית של קבוצה תרבותית יריבהוהגדרת� כפעי

�  פיטר מקלאר� יוצר זהות מוחלטת בי� רבהרדיקליתרבותי � הרבההוגה

תרבותי למע� יסוד �  הרבהמאבקבעיניו הצלחת . תרבותיות ופמיניז

 התפיסה בביטולמותנית ) פמיניסטית�הסוציאליסטית(הדמוקרטיה האמיתית 
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תפיסה זו היא הבסיס לגישות . ה שלמולהבינארית של טוב מול רע ושלנו 

  ".אחרי"ההאתנוצנטריות ולדיכוי של 

בהגות ל זהי גובשה "הצגת התפיסה הגורסת שיעדיה� של שתי הגישות הנ

תרבותיי בצור� � הוגי רבבתקופה זו דנו  .תרבותית למ� ראשיתה� הרב

תרבות הנשית כחלק מקידו כלל תרבויות ה הנשי ו עקבי ומתמיד שלבקידו

  . תרבותיות� סוגיית הקשר בי� פמיניז ורבדיו� זה נער� במנותק מ. מיעוטה

במאמר זה הוצגה .  לא רק בהגות אלא ג במעשהתבטאה היעדי שותפות

ראשיתה ו,  באוניברסיטת סטנפורד שנערכהקוריקולאריתתרבותית � רפורמה רב

� זה שאי,  כמוב�.אירופוצנטריתבמאבק פמיניסטי כנגד תוכנית חינו� כללי 

הפמיניז א� על פי ששכ� , מקרה יחיד או ייחודי של שיתו� פעולה מעשי שכזה

 מ�האידיאולוגיה והמעשה הפמיניסטיי ה אחד , תרבותיות�רבל קודנוסד 

 בראשית דרכ�  ג א:רוצה לומר. תרבותיות� השורשי המרכזיי של הרב

ואכ� צעידה , פתאי� ספק שה� נועדו לצעידה משות, שתי הגישות לא צעדו יחד

  .ואי� ספק שהיא תמשי� להתקיי ג בעתיד, משותפת זו מתקיימת זה שני
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  הישראליתלבעיית מעמד האישה בפוליטיקה
  

  זמירשרה 

  

  תקציר

מאבק הנשי� למע� זכות� לבחור ולהיבחר היווה את אב� הפינה בבניינה של 

ההצהרה העקרונית על זכות הבחירה לנשי� . הדמוקרטיה הישראלית הצעירה

א� מאבק� של הנשי� לשוויו� פוליטי , 1899הושגה בקונגרס הציוני שנער� בשנת 

בי� שלל ההסברי�  . וקיי�ולייצוג ראוי במוסדות הכוח בישראל עדיי� שריר

המוצעי� לייצוג הדל של הנשי� בפוליטיקה הישראלית נכללי� ארבעה הסברי� 

, המסורתיות והדתיות הרווחות בישראלאופיי� של הנורמות : מהותיי�

מסריה� הכפולי� של סוכני ,  במדינהטחוניי�יהנושאי� הב� של מרכזיות

 . הישראליתברהמרכזי הכוח הגבריי� בחהחינו� ופעילות� של  
 של 80 � דמוקרטיזציה בישראל התרחשה במהל� שנות הלתמורה מהותית 

תהלי� הבחירה של מועמדי המפלגות הגדולות לכנסת עבר : המאה העשרי�

 ג� לשינוי תרמהתמורה ארגונית זו . מהוועדות המסדרות אל הגופי� הבוחרי�

� היש� היה ב� בעוד שהפוליטיקאי מהדג. הפרופיל של הפוליטיקאי הישראלי

צה ו קבמאזהרי שלצמרת המפלגות נכנסה , איש מרכז האר� וגבר, ותיק, אשכנז

אול� המאפיי� . ילדי מהגרי� ואנשי פריפריה, אפריקה� גדולה של יוצאי אסיה

ישראלי האופייני נותר � הפוליטיקאי האר�: הרביעי של קבוצה זו נשאר כשהיה

  .גבר

  

 ציוניי�פוליטיי� המעמדה של האישה במוסדות ה לתולדות

בחר לארגוני� י הכיר הקונגרס הציוני בזכות הנשי� לה1899כבר בשנת 

א�  יתה מקובלתיזכות זו עדיי� לא ה,  בתקופה ההיא.הציוניי� המתהווי�

בדנמרק קיבלו הנשי� זכות בחירה , כ� לדוגמה: במתוקנות שבארצות המערב

�  ובארצות1919 בשנת בגרמניה, 1918באנגליה ובשוודיה בשנת , 1915בשנת 

 .1920הברית רק בשנת 
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המהפכני של התנועה הציונית לא תורגמו השינויי�  – יה הרדיקליילמרות אופ

וה� לא שותפו בהנהגה , בעמדות החברתיות והלאומיות לתמורה ביחס לנשי�

והנשי� , יתה אפילו נציגה אחתיבקונגרס הציוני הראשו� לא ה. הציונית

בתארו את . ס באו כבנות לוויה לבעליה� או לאבותיה�שהגיעו לקונגר המעטות

היה  מהפרלמנט היהודי ודאי': תב שלו� עליכ�וכ,  הציונירשמיו מ� הקונגרס

 בנות ציו�, נגרע הרבה אלמלא השתתפות� של הנשי� היהודיות היפות

 תהדרנה ותפארנה את, תייפנה, אלוהי� ברא אות� למע� תקשטנה... האמיתיות

 וה� משוות לקונגרס ח�, ת ה� כפרחי� ססגוניי� בג� היהודי שלנונראו... חיינו

  או אינה מסוגלת להופיע על הבמהחבל שא� אחת מה� אינה חפצה. מיוחד

  .)1992, דרור�אלבוי�(

בשעה שההסתדרות הציונית צעדה בראש החוגי� ש , מציינתדרור�אלבוי�

ו פני הדברי� שוני� הי, לפחות באשר למת� זכות בחירה לנשי�, המתקדמי�

 1903ישראל בשנת � אוסישקי� לאר� כאשר הגיע מנח�. ביישוב המתחדש באר�

התנגדות למת� זכות בחירה  התעוררה', ישראלית�הסתדרות אר�'כדי להקי� 

. ציו��האודסאי של חובבי בניגוד לדעת משלחת הוועד, לנשי� בקרב החרדי�

ות הבחירה לנשי� שבה זכ  שאלת.והנשי� לא שותפו בבחירות, אוסישקי� נכנע

לקראת הבחירות  העול� הראשונה באספות המכוננות� ועלתה לאחר מלחמת

בחירה  התנגדות החרדי� למת� זכות. 1920שנערכו בשנת , לאספת הנבחרי�

 לעמדות' מזרחי'דחפה ג� את ה, שזכתה בתמיכתו של הרב קוק, לנשי�

 .קלפיות נפרדותפיה בחרו החרדי� ב� שעל, קיצוניות יותר עד שהושגה פשרה

אות של הליברלי� האירופי� שהנהיגו יעול� האיד, ישראלית�במציאות האר�

  תושביהמשו� שרוב, נתקל בחומה בצורה ,את ההסתדרות הציונית בראשיתה

אול� המאבק העקשני של . "היישוב היש� " בתקופה הנדונה היו אנשישל האר�

 חלטהה ל1926הביא בשנת  נשי� מקצוות שוני� של הקשת הפוליטית

ענפי החיי�  שוויו� הזכויות של הנשי� בכל' באספת הנבחרי� על שהתקבלה

 תוק�ל זכתההצהרה זו . 'המדיניי� והכלכליי� של הישוב העברי, האזרחיי�

מימושה הצרי� שני� רבות של מאבקי� א� , �1927 חוקי מממשלת המנדט רק ב

 ).2006, ספר�, 1994, ביזאוי�  פוגל 1992,דרור�אלבוי�(
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 –) 1948 �  1920( ובמהל� כל תקופת המנדט הבריטי –עד להקמת המדינה 

. הייתה אסיפת הנבחרי� הגו� העליו� שייצג את היישוב היהודי באר� ישראל

.  יחסיות� הנציגי� לאסיפת הנבחרי� נבחרו על בסיס מפלגתי בבחירות ארציות 

הגו�  –אומי בחרה את הוועד הל, שהייתה מעי� גו� מחוקק, אסיפת הנבחרי�

המבצע שניהל את ענייניו של היישוב היהודי באר� ישראל וייצג את היישוב בפני 

� על חלוקת אר� "לאחר החלטת האו. השלטו� הבריטי עד להקמת המדינה

מתוכה נבחר ו ,ישראל ולקראת ההכרזה על הקמת המדינה הוקמה מועצת הע�

חברי� נציגי היישוב  37במועצה היו   ".מנהלת הע�"הגו� המצומצ� שכונה 

גולדה , א� רק אישה אחת,  שלושי� ושישה גברי�,באר� ונציגי התנועה הציונית

הפכה מועצת הע� ) ח"באייר תש' ה( ע� ההכרזה על הקמת המדינה .מאיר

חברי� בממשלה בי� ה .והנהלת מועצת הע� לממשלה הזמניתלמועצת המדינה 

   . לא נמנתה אפילו אישה אחתהזמנית

נערכו בחירות לאסיפה המכוננת בחודש טבת , כרזת העצמאותבהתא� לה

 הלכו תושבי מדינת ישראל זו הייתה הפע� הראשונה שבה. 1949 ינואר –ט "תש

ט הפכה האסיפה המכוננת "ו בשבט תש"ביו� ט. לבחור את נציגיה�, לקלפי

 9% �  כנשי� רק ה היוו , בכנסת הראשונה.לכנסת הראשונה של מדינת ישראל

כשרת , גולדה מאיר, במרוצת הכנסת הראשונה כיהנה רק שרה אחת. המנבחרי

  ).הביטוח הלאומי, לימי�(העבודה והביטוח העממי 
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חלק�  היחסי של נשי� בכנסות ישראל: 1' טבלה מס
1

   

כלל משיעור הנשי� 
 )באחוזי� (כנסת  החברי

  מספר הנשי� בכנסת
 כנסת )לא כולל כהונה חלקית וחילופי גברי(

 ראשונה 11 9.1%

 שנייה 11 9.1%

 שלישית 10 8.3%

 רביעית 9  7.5%

 חמישית 10 8.3%

 שישית 9  7.5%

 שביעית 8 6.6%

 שמינית 10 8.3%

 תשיעית 8 6.6%

 עשירית 8 6.6%

 אחת עשרה 10 8.3%

 שתי� עשרה 7 5.8%

 שלוש עשרה 10 8.3%

 ארבע עשרה 9 7.5%

 חמש עשרה 14 11.6%

 שש עשרה 18 15%

 שבע עשרה 17 14.2%

                                                 
1

: הנתוני� נלקחו מהאתר למידע ממשלתי

http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Elections 2006,  למר�30:  כניסה אחרונה. 
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, עולה כי בשני� שלאחר כינונה של הכנסת הראשונה, מסקירת הטבלה שלעיל

,  אמת. ממניינ� בכנסת הראשונה נשי�פחותא�  רוב מליאות הכנסת הכילו

ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעול� אשר בראשות ממשלתה עמדה 

עו� המצדיק את טי, בזמנו, הדבר שימש. )1969�1974 ( גולדה מאיר– אישה

למעלה מכל  ,אול� כיו� ברור; ויו� בי� המיני�ודמותה של ישראל כחלוצת הש

 וכבר כיהנו בישראל ,כי הישגה של גולדה מאיר היה תופעה יוצאת דופ� ,ספק

כי ,  חשוב לציי� בהקשר לכ�.שבחבר שריה� לא כיהנה ולו אישה אחת, ממשלות

נתה א� לא שרה אחת וא� לא דווקא בימי כהונתה של גולדה מאיר לא נתמ

  .סגנית שר

 מכלל 15% :יחסי רשמה הישג 16 � הכנסת ה,כי מבי� כל הכנסות, עוד עולה

אחוז קט� יחסית ,  בלבדכנסת�חברות �18 ב א� עדיי� מדובר,  נשי�היוחבריה 

 –" המפ� הפוליטי הגדול"לאחר , 16 � בשלהי הכנסת ה. למשקל� באוכלוסייה

ההסבר העיקרי לכ� נעו� . 25רות הכנסת לכדי  חבעלה מספר� של הנשי�

, "קדימה"הקמתה של מפלגת ,  היינו2,"המפ� הגדול"בעובדה כי בעקבות 

נכנסו לכנסת נשי� , כמפלגת מרכז שהפכה לאב� שואבת למפלגות הקיימות

לחברות , בכורח השעה, והפכו, שבעבר דורגו במקומות לא ריאליי� במפלגת�

  .כנסת לרגע

  

  מבט השוואתי–טי� לאומיי� נשי� בפרלמנ

הבדלי� משמעותיי� בי� נית� למצוא  ,בכל הנוגע לייצוג נשי� בבתי המחוקקי�

בארצות סקנדינביה שיעור הייצוג של נשי� , למשל.  בעול� שוני� ברחביאזורי�

ואילו במדינות ערב , ) בממוצע�40% קרוב ל(בפרלמנטי� הוא הגבוה ביותר 

  ).  בממוצע7%(תר שיעור הייצוג הוא הנמו� ביו

                                                 
בחינת המער� המפלגתי .  הסמנטי של בריאת העול�שדהשאול מ� ה" המפ� הגדול"שג המו 2

שיש  פוליטי מהל�מבטא " מפ� הגדול"ה  במונח מלמדת כי השימוש2006ערב בחירות , בישראל

  .  בפוליטיקה הישראליתעלי� זה שני�מחדש של הכוחות המרכזיי� הפו�ארגו�בו משו� 
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בטבלה שלהל� מובאי� נתוני� על ייצוג נשי� בפרלמנטי� לאומיי� בעול� 

המדינות מסודרות בטבלה בסדר יורד לפי ). 2006 פברואר ב�28 מעודכני� ל(

  .שיעור הנשי� בבתי המחוקקי� שלה�

  

פי מספר הנשי� -עלדירוג מדגמי של  המדינות  :2' טבלה מס

בפרלמנט
3

  

 שיעור הנשי�

 כללב
צירי הפרלמנט 

 באחוזי�

 מדינה
מקו� 

 בדירוג

שיעור הנשי� 

בכלל צירי 

הפרלמנט 

 באחוזי�

 מדינה
מקו� 

 בדירוג

 1 רואנדה 48.8 34 לוכסנבורג 23.3

 2 שבדיה 45.3 36 טוניס 22.8

 3 נורבגיה 37.9 41 אתיופיה 21.4

 4 פינלנד 37.5 42 פקיסט� 21.3

 5 דנמרק 36.9 43 לטביה 21.0

 6  הולנד 36.7 44 קנדה 20.8

 7 קובה 36.0 46 פולי� 20.4

 " ספרד 36.0 47 סי� 20.3

 8 ריקה�קוסטה 35.1  50 בריטניה 19.7

 

                                                 
3

 (IPU: Inter-Parliamentary Union) פרלמנטרי� האיגוד הבי�נלקחו ממאגרהנתוני� בטבלה  

הרשימה המוצגת כא� היא . שהתקבל מהפרלמנטי� הלאומיי� של המדינות מידע סמ�� על

-IPU: http://www.ipu.org/wmn  אתר האינטרנט שלורא, לרשימה המלאה. חלקית בלבד

e/classif.htm 2006 מר� ב20:  אחרו�תארי� כניסה  
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 שיעור הנשי�

 בכלל
צירי הפרלמנט 

 באחוזי�

 מדינה
מקו� 

 בדירוג

שיעור הנשי� 

בכלל צירי 

הפרלמנט 

 באחוזי�

 מדינה
מקו� 

 בדירוג

 9  ארגנטינה 35.0 53 סנגל 19.2

 10  מוזמביק 34.8 55 פרו 18.3

 12 אוסטריה 33.9 62 כיה'צ 17.0

15.2 
ארצות 

 הברית
69  32.8 

דרו� 

 אפריקה
14 

 16  גרמניה 31.8 70 ישראל 15.0

 21 בלרוס 29.1 78 אירלנד 13.3

 22 אנדורה 28.6 85 צרפת 12.2

 23 פגניסט�א 27.3  105 יפ� 9.0

 25 גרנדה 26.7 109 הודו 8.3

 27 טימור 25.3 115 האלבני 7.1

 28 שווי� 25.0 122  ירד� 5.5

 29 אוסטרליה 24.7 134 מצריי� 2.0

0.0 
ערב 

 הסעודית
 30 מקסיקו 24.2 138

0.0 
איחוד 

 האמירויות
 31 ליכטנשטיי� 24.0 "
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מצויה רק ישראל : לישראל, בלשו� המעטה, אינ� מחמיאי�העולמיי�  הנתוני�

 נמצאת , מדינת ישראללפני ,גדול בפער ;מנטי�בייצוג נשי� בפרל �70במקו� ה

מקדימות את , א� ה�, אתיופיה וסנגל, פקיסט� ו,48.8%ייצוג של רואנדה ע� 

א� , ישראלכ דלי�הברית הנאורה ניחנת באות� אחוזי� �ארצות. ישראל במדרג

 רואי� בה� –) ה רייססהילארי קלינטו� וקונדולי: כגו�(מספר נשי� , לפחות, ש�

  .ת לנשיאותכמועמדו

  

 בהקשר הישראלי הסברי� סוציולוגיי� למעמד האישה בפוליטיקה

 העכשווי

, מעמדה הרעוע של האישה בפוליטיקה הישראליתהנדרשי� ל, סוציולוגי�

בי� שלל ההסברי� . הטיל אור על פשר התופעה בניסיו� למציעי� הסברי� שוני�

המסורתיות רמות אופיי� של הנו: המוצעי� נכללי� ארבעה הסברי� מהותיי�

,  במדינהטחוניי�יהנושאי� הב� של מרכזיות, והדתיות הרווחות בישראל

 מרכזי הכוח הגבריי� בחברהמסריה� הכפולי� של סוכני החינו� ופעילות� של 

 .הישראלית

 הרווחות בישראל בנוגע נורמות המסורתיות והדתיותל מתייחס ההסבר הראשו�

, פ המחברות"ע; )1982, רידמ� ושריפטפ, יזרעאלי(למעמדה של האישה בחברה 

 ה� –כל מחזור חייה של האישה ביהדות מבסס את מעמדה כדמות סבילה 

אפילו הרחמי� הנדרשי� כלפי אלמנות . ה� כארוסה וה� כעגונה, כבתולה

� היא משוללת כל תפקידי� דתיי�.  האישהה שליתומי� מורי� על אוזלת ידו

אינה כשרה , א אינה חברה במניי�הי. מלבד הדלקת נרות שבת, פולחניי�

, מכא�. המלכות או המשפט, לכס הרבנות, לעלייה לתורה או לעדות, לקידוש

קצרה הדר� לתפישה הכוללנית שאי� היא ראויה למלא תפקידי� ציבוריי� 

   .שלטוניי� בפרטובכלל 

שמאז ומעול� , הסבר זה מוצא אחיזה  בדר� התנהלות� של  המפלגות החרדיות

כאשר נבחרה גולדה מאיר , כ� לדוגמה. י� את תפקידי ההנהגהשללו מנש

הסכימו המפלגות הדתיות להשתת� , לראשות הממשלה מטע� מפלגת העבודה

, בעת כתיבת שורות אלו, בממשלה רק לאחר שקיבלו אישור רבני לכ� וג� כעת

למגמות אלה . מפלגות חרדיות שוללות הכנסת נשי� מועמדות לשורותיה�
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א� ג� השלכות עקיפות , ות על חוסר הייצוג הנשי בסקטור החרדיהשלכות ברור

על ייצוג נשי� בקואליציות השונות המבקשות להכיל בתוכ� את הסיעות 

 .החרדיות

חדשי� , העולי�טחוניי� ימרכזיות הנושאי� הב תולה את האש� בהסבר שני

יות ל ע� הדמויות הגברועל סדר יומה של המדינה והמזוהי� יותר מכ, לבקרי�

 נית� לתאר מעי� תרשי� זרימה שתחילתו, בהקשר לכ�. טחו�יבמערכת בב

ולפיו נשי� אינ� משרתות , ל"האד� הנשי בצה� חו של כושל מרחב מיצוי תחימה

אינ� משרתות במילואי� ואור� שירות� קצר יותר מזה של , בשדה הקרב

קידומ� לוהכשרת� ל, בכל הנוגע לשיבוצ� שוויו� מובנה�אי דר� יצירת, הגברי�

במערכות אזרחיות הרואות בקריירה  של נשי� בשורות הצבא וכלה בסגרגציה

 .)1996, גרבי ( להצלחה בה� מקדי�הצבאית תנאי 

סוכני ב  תולה את האש�, לבעיית מעמד האישה בפוליטיקה,הסבר שלישי

ביכולת� של , בסופו של דבר, אוטיפי הפוגעיהמשרישי� דימוי נשי סטרהחינו� 

אוטיפי� ימניתוח סטר. לקבל את האישה כדמות פוליטית, כאחד, רי�נשי� וגב

ר הילד "עולה כי עפ) 1995, מלר; 1995, מאייר� ב� צבי(בספרי לימוד בישראל 

לעומת  ,הילדה.  אמי� והרפתק�,סקר� ,נבו�, יוז� ,בעל תושייה, מתואר כפעיל

ת עיסוקי רשימ .בכיינית וחסרת אוני�, נאה, ותרנית ,מוצגת כפסיבית, זאת

 ,רוב� ככול� מהקטגוריה של מעצב הסביבה. הגברי� ארוכה ומפורטת ביותר

ברוב , האישה. עיסוקי הנשי� מצומצמי� מאוד. יוצר ושולט בחומר ובאנשי�

המישור המקצועי נדיר ביותר . סבתא או אשת איש, המקרי� היא א�

חו�  מתלקוחהכ " וא� מוצגת כבר זהות מקצועית היא בד,בתיאורי� אלה

  .אחות או גננת, מורה": נשיי�"המקצועות המוגדרי� כ

גורסת כי תהליכי הסוציאליזציה הפוליטית פוגעי� באספירציות ) 1994(הרצוג 

נשי� מתחנכות כבר מגיל צעיר לאור� של הציפיות . הנשי� לחבור לפוליטיקה

מהי רמת השאפתנות , כיצד עליה� למלא את תפקיד� הנשי: החברתיות

באילו , כיצד לחלק את זמנ� בי� הבית לקריירה, ת המתקבלת בהבנההנורמטיבי

תחומי� מצופה מה� שתממשנה את עצמ� ומה� התחומי� המוגדרי� עבור� 

ציפיות בלתי כתובות אלה אינ� עולות בקנה אחד ע� . כבלתי נשיי� בעליל
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, תחרותית, הנדרש מפעילות פוליטית המצטיירת לרוב כפעילות הישגית

 .   שאיפה לכוח ולשליטההמבוססת על

מרכזי הכוח הגבריי�  כי מניח , לבעיית מעמד האישה בפוליטיקה,הסבר רביעי

ה� המעכבי� את מוביליות , פועלי� לשכפל ולשחזר את המצב הקיי�ה בחברה

מתארי� , סיסטיי� באופיי�קמר שהנ�, הסברי� אלה. הנשי� בפוליטיקה

משליטי�  –  השליטה בתשתיתבעלי –השולטי� : שולטי�ומערכת של נשלטי� 

 שכל תכלית� להצדיק את יחסי השליטה ולהציב�, אותיא� ערכי� ואיד

הואיל והגברי� מאיישי� ,  בהתאמה.כעקרונות כלליי� תקפי� ועומדי�

בספירה הציבורית בכלל ובתו� המבנה , מלכתחילה תפקידי מפתח פוליטיי�

ייני� לשמר את המצב ה� מעונ, ובנוס� לזאת, ההירארכי של המפלגות בפרט

וה� אינ� מצליחות לפרו� אל , ניעות הנשי� נפגמת, הקיי� הפועל לטובת�

 . משל הייתה תקרת זכוכית מעל ראשיה�, תפקידי ההנהגה

התופעה מדאיגה כל  ,מדויק יותר או מי מדויק פחותהללו  מי מ� ההסברי� היהי

� בישראל מהוות הואיל והנשי. מי שמעוניי� לחיות בחברה דמוקרטית מתקדמת

עדרות� מעמדות כוח והשפעה יהרי שה, )51.4%( ,הייותר ממחצית האוכלוסי

  . מהווה פג� חמור בייצוגיות הדמוקרטית

, שה� מתקשות לקבל ייצוג הול� במסגרת הרשימות השונות, לא זו בלבד, נשי�

לכנסת אלא א� כושלות בהקמת רשימת נשי� אטרקטיבית , הקיימות והחדשות

פי � בעוד שמפלגות שונות בכנסת ייצגו ועדיי� מייצגות מגזרי� שוני� על: לבוחר

מפלגת . אי� בנמצא ייצוג כזה למגזר הנשי, פי מעמד� פי מוצא או על� על, עדה

 . היא כשלהא� ג� התמודדה בבחירות לכנסת ,1997הוקמה בשנת הנשי� ש

 

כיצד נית� להתגבר על בעיית הייצוג הנמו� של נשי� בפוליטיקה 

 ?שראליתהי

דר� אחת להתגבר על ייצוג� הדל של הנשי� בפוליטיקה היא קביעת� של מכסות 

מינימליות היא אחת השיטות להגדיל את ייצוג�  מכסות ייצוג   (Quotas).ייצוג

בייחוד , שיטה זו הפכה. של נשי� בפוליטיקה בכלל ובבתי המחוקקי� בפרט



29 

 אתעד כי יש המכני� ,  זולאמצעי נפו� ויעיל לש� השגת תכלית, �90 בשנות ה

   (Quotas Fever). "קדחת המכסות " בש�השימוש בה

המכסות מחזקות את הדעה הרווחת כי כישוריה� הפוליטיי� של נשי� אינ� 

 � אלא שכישורי� אלו נדחקי� לשוליי,מכישורי הגברי� כלל ועיקר, נופלי�

ידי � על, להרובה ככו, וכלל אינ� באי� לכלל מימוש במערכת פוליטית שנשלטת

 מדינות קבעו מכסות ייצוג לנשי� בבחירות �30 עד היו� יותר מ .גברי�

 �50 ביותר מ. לפרלמנטי� הלאומיי� באמצעות תיקוני חוקה או חוקי בחירות

מדינות מכסות ייצוג לנשי� מצאו את ביטוי� בחקיקה פנימית שהנהיגו 

לי של נשי� אבאמצעות כללי� או תקנות שקבעו שיעור מינימ, המפלגות עצמ�

 ).2005 ,ב� דוד. (מועמדי המפלגה לפרלמנטי� ב

שעברה בכנסת בקריאה  החוק  הצעתו בכיוו� זה הננקטהצעד הראשו� שנ

 מחברי הסיעה שלה� 30%שעל פיה מפלגות שלפחות , 2005 יולי בחודשטרומית 

. שה שתיבחרי עבור כל א50% תקבלנה תוספת מימו� של ,בכנסת יהיו נשי�

מספר  .וארבעה נמנעי�,  נגד22 בעד מול 53 עברה ברוב של הצעת החוק

מעיד כי עדיי� לא הוטמעה שיטת המכסות כשיטה המתנגדי� הגדול יחסית 

 היות, היינו, וות של ייצוג נשי� בדמוקרטיה הישראליתיהמתקנת את הע

מונעי� מנשי� להגיע ההמכסות העדפה מתקנת שנועדה לפצות על החסמי� 

 . י� הפוליטיי�לייצוג הול� בחי

 השואפי� להגברת  ארגוני הנשי�פעילות� האקטיבית של ת הנהדר� נוספ

תיקו� ל, המודעות לייצוגה הדל של האישה בפוליטיקה הישראלית וכפועל יוצא

" שדולת הנשי�"נוס� לפעולתה המתמידה של , בעשור האחרו�; המצב הקיי�

דבר , א נשי� ופוליטיקה לקיי� סמינרי� מרוכזי� בנוש"אמונה"החלו ג� נשות 

 יז�" ו ישראל"ויצ"א� ארגו� . עמד� בפוליטיקההמעורר מודעות� של נשי� למ

 "הפע� מצביעי� נשי�"מסע הסברה לקידו� נשי� בפוליטיקה תחת הכותרת 

בהתא� , בחר בקרב המפלגות השונותילבחור ולה, במטרה לעודד נשי� להתפקד

ארגוני :  רק בפעילות פני� ארציתפעילות אינה מתמקדתה.  הפוליטיתלנטיית�

מציגי� תמונה  ה דוחות צללי�, 2005בשנת ,  �"הגישו לאובישראל א� נשי� ה

הדוחות הוגשו לוועידה . בספירה הציבורית של הנשי� אי קידומ�  לגבי עגומה



30 

� של  לדוחות הרשמייי�אלטרנטיבי כדוחות � בנושא נשי�"העולמית של האו

  ).2005, )2(סיני (מוסדות המדינה 

  

 סיכו�

את אב� הפינה , ללא ספק, מאבק הנשי� למע� זכות� לבחור ולהיבחר הניח

אול� משהושגה ההצהרה . בבניינה של הדמוקרטיה הישראלית הצעירה

עדיי� לא ת� , 1899בקונגרס הציוני משנת , העקרונית על זכות הבחירה לנשי�

י במוסדות הכוח בישראל וסוגיית הייצוג הנש, מאבק� של הנשי� לשוויו� פוליטי

  .עדיי� שרירה וקיימת

ה� ,  יותר מועמדות נשי� ויותר מצביעות עבור�,למעשה, ייצוג נשי פירושו

לכ� הסיכוי מגדיל את  ייצוג רחב .במישור הארצי וה� במישור המוניציפאלי

 נושאי� כגו� תיקו� הפליית :שנשי� תשפענה על ההחלטות הקובעות את גורל�

 שמירה על זכויות  ,הפניית משאבי� לפיתוח מעונות יו�, כרנשי� בתחו� הש

 כל אלה ואחרי� יקבלו משנה תוק� בדיו� –הנשי� בעבודה ובארגוני� האחרי� 

  .הציבורי כאשר יותר ויותר נשי� תתפושנה עמדות מפתח פוליטיות

 

  ביבליוגרפיה

: רושלי�י, 66 קתדרה ,"נשי� באוטופיות הציוניות). " 1992(דרור רחל �אלבוי�

 .111 �  143'עמ, הוצאת יד יצחק ב� צבי

,  מסמ� סקירה–חקיקה בישראל הקובעת ייצוג הול� לנשי� ). 2005 ('ל, ב� דוד

  .כנסת ישראל: ירושלי�,  הוועדה לקידו� מעמד האישה

מצא מי� את  בתו�, " בספרי לימוד�סטריאוטיפי ")1995 ('ש,מאייר�ב� צבי

 � 140 '  עמ,משרד החינו� והתרבות   :ירושלי� , מקראה לעובדי הוראה� ויונווש

143. 

רות ישו מעמד האישה בחברה הישראלית �המחיר הכפול .)1996 ('א ,גרבי

  .הוצאת רמות: א"ת, ל"הנשי� בצה

, נשי� בפוליטיקה המקומית בישראל: נשי� ריאליות). 1994 ('ח, הרצוג

 .מכו� ירושלי� לחקר ישראל: ירושלי�
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הוצאת הקיבו� : א"ת, נשי� במלכוד ).1982 ('ר ,שריפטו 'א ,� פרידמ',ד,יזרעאלי

 .המאוחד

מ "השתקפות סטראוטיפי� מינניי� בספרי הלימוד בחינו� המ ").1995 ('צ ,מלר

משרד : ירושלי�, מקראה לעובדי הוראה, מצא מי� את שויונו בתו�, "בישראל

 .160�144' מע, החינו� והתרבות

 ,ר�הא ,"תגמל מפלגות ע� ייצוג נשי� גבוה נשי�חוק חדש י" ).2005 ('ר, סיני

  .2005 במר� 2, יו� רביעי

 ,"ממשלת ישראל לא מקדמת נשי�: �"ח שהוגש לאו"דו" ).2005 (2 'ר, סיני

  .2005 ביולי 6, יו� רביעי ,האר�

  .פרדסהוצאת  :חיפה. נחמדות לא רוצות להיות ).2006 ('ח, ספר�

 חור�, נגה ,"המאבק על המוב� מאליו" ).1994(' ס ,אווי'ביז� פוגל

.21 ליו�יג , 1994 
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תחושת המסוגלות האימהית בנושא האכילה כפי 

  ות הילדי�שהיא משתקפת בספר

  

  אפרת קס

  לאה בר�

  

  מבוא

 שהחלה במאה העשרי� וממשיכה לתו� המאה הנוכחית תהמהפכה הפמיניסטי

בטוחות , משוחררות, לאפשר לה� להיות עצמאיות, נועדה לחזק את הנשי�

ומ� הסת� , אימהות ה� ציבור גדול בתו� קבוצת הנשי�.  בחברהחושוות כו

ג� עליה� ותקרי� על תחושת המסוגלות יכולנו לצפות שמגמת העצמה זו תחול 

  ?האמנ�. התפקידית שלה� כאימהות

  

  ?מהי תחושת מסוגלות

כי , מידת אמונתו של הפרט: תחושת המסוגלות העצמית של האד� מוגדרת כ�

יש ביכולתו לארג� ולבצע התנהגויות הדרושות להשגת התוצאות הרצויות בעיניו 

)Bandura, 1997:3 .(אחרות �לבצע אנו  לפני–במילי �כל משימה שאנו רוצי 

א� . שואלי� את עצמנו עד כמה אנו מאמיני� ביכולתנו לבצעה בצורה מוצלחת

תחושת המסוגלות שלנו בביצוע אותה משימה תהיה גבוהה לא נחשוש לגשת 

א� תחושת המסוגלות . נבצע אותה באופ� מיטבי ונזכה ליהנות מפרותיה, אליה

ולכ� ג� לא נגיע להישגי� , את המשימהשלנו תהיה נמוכה נימנע מלבצע 

  .הרצויי� בעינינו

לחשוב , על פי תפיסתו של בנדורה האד� הוא בעל יכולת לקלוט מידע ולעבדו

. ולכ� הוא מסוגל להשפיע על התנהגותו ולווסתה בכוחות עצמו, ולקבל החלטות

אלא הוא עצמו יכול להעניק לעצמו , האד� אינו מושפע מחיזוקי הסביבה בלבד

 הרוצה להפחית ממשקלה האיש, למשל, כ�.  לווסת� ולשלוט בה�, חיזוקי�

היא בוחנת ומעריכה את המשאבי� העומדי� לרשותה . מציבה לעצמה יעד מדיד

מאתרת , )כולל הערכת יכולתה לעמוד בפיתויי המזו�(כדי להגיע לאותו יעד 
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על כל , שמקורות תמיכה וקושי ומספקת לעצמה חיזוקי� כמו קנייה של בגד חד

  . קילוגר� שהיא מפחיתה ממשקלה

חושבי� ומרגישי� , בני אד� החושבי� ומרגישי� שה� בעלי מסוגלות גבוהה

באופ� זה ה� ג� מנבאי� ; אחרת מאלה הרואי� עצמ� כבעלי מסוגלות נמוכה

ֵא� שתחושת , לפיכ�).  ,1986Bandura(וג� משפיעי� עליו , את עתיד�

היינו ֵא� , � של האוכל שילדיה צורכי� היא גבוההמסוגלותה בנוגע לוויסות נכו

אכ� תפעל בהתא� , החשה שהיא מסוגלת לווסת את צריכת המזו� של ילדיה

  . בריאה ומהנה, ותחנכ� לצריכה נכונה

מחקרי� מראי� כי הבית הוא המקור הראשוני ובעל העוצמה הרבה ביותר 

שבשני� ,  כ� ידועכמו). Bandura, 1997(בעיצוב תחושת המסוגלות של הילד 

הראשונות השיפוט האימהי משפיע על תפיסת היכולות של הילד יותר מזה של 

  ).Felson & Reed, 1986(האבות 

  

  התפקיד האימהי בזירת האוכל העכשווית

 בזירת –את שאלת המסוגלות האימהית בימינובמחקר זה החלטנו לבדוק 

ית בכל התפקידי� כמוב� לבחו� את שאלת המסוגלות האימה, נית� .האוכל

אול� בחרנו להתמקד בנושא המזו� . המיוחסי� לאימהות בחברה המודרנית

  : בשל שתי סיבות מרכזיות

 סוגיית ההשמנה והפרעות האכילה אצל ילדי� הולכת ומתרחבת – ראשית

  . ומעוררת דאגה רבה בעול� הרפואה והחינו�

נא ועד מקדמת דטיבי של הא�  משו� שמת� מזו� הוא התפקיד האולטימ– שנית

שבתפקידי� אחרי� חלו שינויי� רבי� ה� מבחינת החלוקה בעוד . היו�

הרי , המגדרית בי� אבות לאימהות וה� מבחינת עצ� ההסכמה על נחיצות�

עדיי� קיימת הסכמה רחבה שהיא , שבכל הנוגע לצריכת המזו� של ילדי�

 יכולה ראשיתה בעובדה הביולוגית שרק הא�. באחריותה המרכזית של הא�

והא� , והמשכה נעו� בעובדה שבחברות קדומות האב היה צד את המזו�, להיניק

  . היניקה או בישלה

בספרה של ) 1577�1660(ייקוב קטס 'תפקיד זה מיטיב לבטא הסופר והשופט ג

זו היולדת את ילדיה היא א� " ):1999" (ההיסטוריה של השד"מרילי� יאלו� 
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תנועת החזרה להנקה , בימינו ".א א� בלבהא� זו המיניקה את ילדה הי,בחלקה

הא� . מוכיחה שלא השתנה דבר בתפיסת האחריות של הא� מאז ועד היו�

נשארה הממונה התרבותית על הזנתו של הילד והאחראית הבלעדית והמרכזית 

  .על הרגלי תזונתו ופיתוח תרבות האכילה שלו

  

מתקיימות שתי ימינו למלא בתו� חברה בה � את תפקידה זה צריכה הא� בת

והצבת האוכל כאחד , היצע עשיר ומגרה של מטעמי� :תופעות בהקשר  לאכילה

 .הצבת הגו� הרזה והכחוש כמודל הערצה .מתענוגות החיי� וכסמל סטטוס

  .נבח� תחילה את תופעת ההדוניז� הקשורה באוכל

המשפחה הקרובה היא אמנ� הגור� הראשוני המשפיע על הרגלי האכילה של 

הכוללת בתוכה שינויי� , ל אי אפשר להתעל� מההשפעה החברתיתאב, הילד

, אלה מתבטאי� בהופעת� של רשתות המזו� המהיר. הנובעי� מ� השפע הכלכלי

, ובעיקר בפרסומת לכל אות� מוצרי מד�, בשפע המזו� המוצע במדפי המרכולי�

שפע זה אינו תור� . בי� א� ה� נחוצי� או בי� א� ה� מוצרי נהנתנות בלבד

  . בהכרח לצריכה מאוזנת של אבות המזו� או לתזונה נכונה

את תווי ההיכר של החברה הישראלית ההדוניסטית  משרטט) 1996 (ברונובסקי

אי� . במדינת ישראל התפתח פולח� אוכל חדש, לדעתו. בקווי� לא מחמיאי�

הזה מקרי� באופ� ישיר ומיידי על הרגלי " פולח� הזלילה הגדולה"ש, ספק

  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.על צריכה נכונה של  מזו�האכילה ו

ע� ישראל ,  למעשה!והרבה, הישראלי אוהב לאכולכי , דיווחו 2003לשנת 

 2002בשנת : מקו� השני בעול� במצעד צריכת הקלוריות העולמיממוק� ב

רק האמריקני� צורכי� .  קלוריות ליו�3,765נרשמה אספקת מזו� לנפש של 

   !וג� זה בקלוריה אחת בלבד, ויותר מאתנ

מסכמת את תרבות האכילה של הישראלי ) 2002, גרנות(הדיאטנית רחל גרנות 

, לרדת על חומוס: "שפיתחנו סביב תרבות האוכל, באמצעות השפה האלימה

     ) ההדגשות במקור". (ולחטו� ביס' לתקוע סנדווי�, להרבי� איזה סטייק

נדו� לגנאי ' זלילה' מבוקר או מה שמכונה כי תהלי� האכילה הלא, ראוי לציי�

ג� בנצרות הזלילה נחשבה כאחד . ל בקובע� את די� זולל וסובא"כבר אצל חז

נראה שהוראתו הראשונית של . משבעת החטאי� וגזר הדי� על כ� היה מוות
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הוראה זו עולה מ� ההיקרויות ". פחות ער�, נקלה, בזוי"ל הייתה � ל� השורש ז

ְוִא� "; )ז, חמשלי כו" (�ָרה ֵ/� ֵמִבי� ְורֶֹעה ז�ְלִלי� ַיְכִלי� $ִביונ�ֵצר �: "הבאות

רבי� מחכמי ישראל הרחיבו מושגי� אלה ). יט, ירמיהו טו" (��ִציא ָיָקר ִמ=�ֵלל

ולאו דווקא לאכילה מופרזת , והתייחסו לאכילה ולשתייה מופרזת באופ� כללי

ה� יצאו חוצ� נגד . ל"פרשנות חזכפי שמקובל ב, של בשר ולשתייה לשוכרה

  .התאוותנות והרעבתנות ההורסי� את בריאות הגו� והנפש ג� יחד

 בי� הצרכי� י כוח סמויי�קנוצרי� מאבעל רקע מכלול הגורמי� הללו 

. או החברתיי� שלו/הצרכי� הפסיכולוגיי� ושל הילד ובי� הבריאותיי� 

ילדי� ויוצרי� בעיות משפיעי� על הפנמת דפוסי אכילה בקרב אלה  מאבקי�

  . סביב נושא המזו�

במיוחד , התופעה השנייה הרווחת בתרבות המערבית היא העמדת מודלי�

. המקדשי� את הרזו� ורואי� בו שיא אסתטי שיש לחקותו, מודלי� נשיי�

הסבר פשטני יאמר שנשי� צעירות השואפות להשיג את המודלי� החברתיי� 

  .ירעיבו את עצמ� לש� כ�

המאפיינת את החברה ,  ככל שהתחזקה תרבות הרזו�–חרותבמילי� א

עלתה תסמונת האכילה , להצלחה לכוח ולשליטה, כמודל ליופי, המערבית

כ� ניכרת מגמה של התפתחות תעשיית �כמו. הבלתי סדירה והבלתי מאוזנת

אשר החמורות שבה� , שתרמה לעלייה בשכיחות� של הפרעות אכילה, הדיאטות

 –זילבר(נברוזה � הובולימינברוזה � אנורקסיה: שליטהמצביעות על אובד� 

  ).1996 ,רוזנברג

הסבר מורכב יותר לתופעת הפרעות האכילה בהקשר להערצת הרזו� נית� למצוא 

הקשור בחיבור תופעת האכילה אל מקורותיה ' פוליטיקה של אכילה'במונח 

הר מרד בלתי מוצובתהלי� זה מזהי� סימפטומי� של מרד בממסד . החברתיי�

תופעת המרד היא ביטוי להפרעות אכילה . בצפיות התרבותיות השכיחות

, הפרעה זו מוגדרת כהפרעה הייחודית לחברה מסוימת. שנקשרו להפרעה אתנית

 דברו .והיא נושאת השלכות עתידיות של הפרעה אקזוטית בתרבות לא מוכרת

)Deverux) (רעות אכילה שתהלי� זה של הפ, מציי�) 19' עמ, 1991, בתו� גורדו�

 שלילה של האידיאלי� המפורשי� היקרי� –" כפירתה של החברה בעצמה"הוא 

 התנהגות אנטי חברתית זו עשויה להיות ,אול� באופ� פרדוכסלי.  עצמהלה
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גולדי� . 'אחר'נערצת בסתר על ידי קהל מסוי� עקב הזדהותו הסמויה ע� אותו 

סטוריה החברתית כי ההי, טוענת" מופעי הגו� הכחוש"במאמרה ) 2002(

השתמשו בגופ� כסמל סיפורי� על נשי� שלאור� התקופות מתארת שלל 

השלדי� 'או ' הנשי� הצמות'הנשי� הללו נקראו . להתנגחות בתפיסות חברתיות

התגובה החברתית האופיינית לאד� ע� הפרעה אתנית בו נוצר מצב ש. 'החיי�

ה להחזיר אליה יחידי� החברה מנס. תערובת של הערצה ועוינות: הנה דו ערכית

אלה הסובלי� מהפרעות אלה באמצעות מנגנוני� שוני� של שליטה חברתית 

מתייחסת לתמונה המורכבת המופנית כלפי מופעי ) 2002(גולדי� ). 1991, גורדו�(

ההערצה וקבלת האסתטיזציה של הגו� , מול תחושת השליטה: הגו� הכחוש

העוסקות באחריות החברתית הכחוש קיימת ג� הביקורת של הפמיניסטיות 

  .להפרעות אכילה

, האוכל כמקדש תענוגות מחד גיסא, שתי התופעות החברתיות עליה� הצבענו

, ההא� היהודיי. יוצרות סתירה מבלבלת, והרזו� כאידיאל אסתטי מאיד� גיסא

, הטורחת כל יו� שישי בהכנת מטעמי� מגרי� ועורכת שולח� מלא כל טוב

ולח� ומעירה לבתה המתבגרת שלא לגעת בתפוחי יושבת בערב ליד אותו ש

  . האדמה שמא תשמי�

שרוב רוב� , בבואנו לבחו� יצירות ספרות לילדי� העוסקות בנושא האוכל גילינו

לפיכ� החלטנו להדגי� כיצד בלבול . משקפות את הסתירה ואת הבלבול האימהי

מעצב את זה בא לידי ביטוי במספר יצירות ספרות לילדי� ולבחו� כיצד הוא 

אול� קוד� נבח� את תחושת המסוגלות של בני . תחושת המסוגלות של הא�

  .אד� בהקשר לאוכל כפי שהיא ידועה מהמחקר

  

  מסוגלות עצמית בוויסות הרגלי אכילה ואימו� להרגלי אכילה נאותי�

מבחי� במנגנו� שתכליתו להפעיל )  ,1997Bandura(בתחו� האכילה בנדורה 

מנגנו� זה כולל מכלול של היבטי� היוצרי� תחושת . בקרה על הרגלי אכילה

תחושת מסוגלות זו באה לידי . מסוגלות גבוהה אצל הפרט להתנגד לאכילת יתר

כאשר הוא נתו� , מאי נוחות פיסית, כאשר הוא מושפע מרגשות שליליי�, ביטוי

 כאשר הוא עוסק בפעילויות נעימות –ולחלופי� , ללח� חברתי המאי� בו לאכול

מנגנו� זה מאפשר לפרט למדוד את יעילות� של הזיהוי והטיפול . רות במזו�עשי
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ואת , הדורשי� אסטרטגיות של ויסות עצמי, במצבי� בעייתיי� פוטנציאלי�

  . שינוי הרגלי האכילה והפחתת הרגשות השליליי� העלולי� לערער את המצב

 של מסוגלות עצמית לבקרת הרגלי אכילה נמדדת באופ� מסורתי במושגי�

ככל שהטיפול מחזק את אמונת� של האנשי� ביעילות לבקר . חיזוק האמונה

, כ� ה� מצליחי� יותר בהפחתת משקל ובשמירה עליו לאור� זמ�, את הרגליה�

זמינות מיידית של אוכל מפתה , ג� במצבי� שקיימי� בה� פיתויי� חברתיי�

  .ומצוקות רגשיות

. לווה בהערכה עצמית גבוההרמה גבוהה של מסוגלות בבקרת אכילת היתר מ

אנשי� בעלי חוש של בקרה עצמית ושל מסוגלות עצמית גבוהה מצליחי� 

  .בהפחתת משקל יותר מאלה שתחושת המסוגלות העצמית שלה� לא השתנתה

אזי תתגבר אכילת , כאשר אנשי� הלוקי� באכילת יתר נמצאי� במצוקה רגשית

מופרזות בנוגע לתועלת שיש פיתוח צפיות . היתר בשל הצפת הרגשות השליליי�

תמיכה . בהפחתת הקלוריות מכשיל את המאמצי� לדבוק באכילה מבוקרת

ידי חיזוק � חברתית ומשפחתית משפיעה על הרגלי אכילה רק באופ� עקי� על

  .  תחושת המסוגלות העצמית לבקר את האכילה

בקשת הדוגמאות שמביא בנדורה להדגמת מסוגלות הקשורה באוכל הוא מציי� 

ואשר השתתפו בטעימות של מיני� שוני� של עוגיות , נשי� הנמצאות בדיאטהש

לאחר אכילת כמות גדולה של ,  שברו לחלוטי� את מסגרת הדיאטה–מפתות 

משתתפי� שהייתה לה� תחושת מסוגלות אישית גבוהה אכלו . עוגיות שוקולד

האישית מאשר אלה שתחושת המסוגלות ', ג� עד� של עוגות'פחות עוגיות באותו 

אנשי� בתהלי� של דיאטה שאכלו מזו� מתו� הנחה שהוא . שלה� הייתה נמוכה

מאלה שחשבו שהוא עשיר , אכלו אחר כ� בזהירות רבה יותר, דל קלוריות

אלה ואלה מדווחי� שאמונה במסוגלות האישית אחראית לחלק . בקלוריות

  .גדול של השינוי בהרגלי אכילה

ת גבוהה בנושא שמירת משקל צפויי� אנשי� בעלי תחושת מסוגלות עצמי

משו� שה� חדורי אמונה ביכולת� להקדיש , לתרגל פעילות גופנית באופ� קבוע

, זאת למרות מכשולי� כמו עייפות, את המאמ� הנדרש לבצע פעולות אירוביות

לאלה . גירויי� מפתי� ותנאי� סביבתיי� לא רצויי�, אילוצי זמ�, מצב רוח

וונה או יכולת להפו� לאנשי� העוסקי� בפעילות היושבי� בטלי� אי� כל כ



39 

אלה בעלי תחושת . משו� שאינ� מאמיני� שה� יכולי� להתמיד בכ�, גופנית

יפסיקו לתרגל לאחר זמ� , המאמצי� לעצמ� תרגול קבוע' מתנדנדת'מסוגלות 

רק אנשי� בעלי מסוגלות עצמית . א� יתגלו קשיי� בביצוע הפעולה, מסוי�

, יחזרו לפעילות אירובית, לי� קבועי� של פעילות גופניתשהפכו למתרג, חזקה

כדי לחזק תחושת מסוגלות כדאי להתעמל יו� . א� הפסיקו זמנית את הפעילות

משו� שפעילות זו מחזקת את האמונה במסוגלות , יו� ולהצטר� לקבוצות

  ).Bandura, 1997(העצמית 

. האד� הבוגרכל האמור לעיל ד� בסוגיית המסוגלות בהקשר לאכילתו של 

שאלת תחושת המסוגלות של הא� בהתמודדות ע� בעיות האכילה של ילדיה לא 

לאור התרבות הפרעות האכילה . בספרות המחקרית, למיטב ידיעתנו, נדונה

  . בקרב ילדי� ובני נוער מ� הראוי היה לחקור ג� היבט זה

 נדגי� כעת את שאלת המסוגלות האימהית בסוגיית האוכל של הילד בשלוש

יצירות אלו ה� שלוש דוגמאות בלבד לבעייתיות שמצאנו בשאלת . יצירות

דוגמאות נוספות נית� למצוא . המסוגלות האימהית הנוגעת לזירת האוכל

  .ביצירות רבות נוספות

 

   מבט על ספרי הילדי� – מסוגלות אימהית

, הקורא פוגש בילד רזה, "אפרי� שנפלו לו המכנסי�", ו'בסיפורו של פוצ

פעולה תמימה שאינה צריכה לעורר כל בעיה , לכאורה.  לקנות מכנסי�המבקש

אול� ממדיו החריגי� הופכי� את מסע הקנייה למסע החוש� . בעולמו של הילד

שבמקו� לנסות , חוסר המסוגלות מתבטא בכ�. את חוסר מסוגלותה של הא�

היא . ולהתמודד ע� הבעיה היא מבקשת מהמוכרת בחנות לפתור אותה בעבורה

אני "... :תגובת המוכרת היאו, מבקשת ממנה למצוא לבנה מכנסי� מתאימי�

ישנה כא� , בעקיפי�". אבל אנחנו מוכרי� בגדי� לילדי� שאוכלי�, מצטערת

  .האשמה סמויה כלפי הא� שאינה דואגת לצור� הבסיסי של האכלת הילד

 הוא מבקש להיראות כילד בעל. בעקבות דברי המוכרת אפרי� מחליט להשמי�

אלא שלאכילה הזו אי� גבולות  ....הוא מתחיל לאכול ולאכול. משקל נורמטיבי

ות כאשר הוא מגיע אל החנ, בפע� השנייה. והיא לא מפוקחת על ידי המבוגרי�

אבל אנחנו מוכרי� , אני מצטערת"...: לאחר שהשמי� המוכרת אומרת לו
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ה הבלתי תהלי� האכיל". ולא לילדי� שזוללי�, � שאוכלי�מכנסיי� לילדי

מה היה מקומה של הא� בתהלי� . מבוקר של אפרי� הפ� אותו לילד שמ� מאד

מדוע היא מאפשרת ? מדוע היא אינה עומדת על משמר התזונה של בנה? השינוי

? לו להיות תחילה רזה באופ� קיצוני ואחר כ� להשמי� בצורה קיצונית

: קוראי� תמהי�אבל אנחנו כ, הסיטואציה מתארת אירוע מינורי בחייו של ילד

  ? מדוע הילד מתמודד ע� הבעיה ללא עזרת המבוגר

ובכ� היא ', לזלול'לפועל ' לאכול'המוכרת עורכת הבחנה מודעת בי� הפועל 

לפקח ולכוו� את , מייצגת תפיסת עול� הגורסת שתפקידה של הא� לשלוט

חוסר המסוגלות של הא� לדאוג לצריכת המזו� . מער� ההאכלה של ילדיה

  .של בנה מעיד על תחושת יכולת נמוכה בתפקידה הבסיסי ביותר כא�התקינה 

לא טוב : "רק בסופו של הסיפור הא� מקבלת על עצמה את התפקיד המצופה

אני מציעה שמהיו� תאכל . אבל לא טוב שזוללי� יותר מדי, שלא אוכלי� כלו�

ל כמוב� שדבריה ה� פועל יוצא מהטפת המוסר ש". לא פחות מדי ולא יותר מדי

שהייתה אמורה להבי� את חשיבות מקומה בהקניית , הא�. מוכרת הבגדי�

דבר המעיד על תחושת המסוגלות האישית , מבחו�נזקקת להארה , נההרגלי תזו

  .הרופפת שלה

זו אמירה ". הכי טוב לאכול בינוני מדי": והוא אומר, ג� אפרי� לומד לקח

מרת על ידי ילד הקוצב היא נא. שאינה מגדירה את מהות האכילה, רדוקטיבית

הא� . אבל אינו מסוגל להגדיר מהי אכילה נכונה, את המסגרת הנדרשת לאכילה

אכילה 'הפני� את מהותו של המושג , שאמו אפשרה לו לנוע בי� הקצוות, ילד

  '?נכונה

  

  .מאת נורית זרחי"  בלתזר"נמשי� ביצירה 

,  בלתזר הצעיר:שאלת המסוגלות האימהית מוצגת ביצירה זו במפלס בי� דורי

, כאשר הוא צרי� ללכת לבית הספר. בלתזר הוא יצור גדול ממדי�. אמו וסבתו

אלא שמפאת ממדיו המשימה הופכת , אמו מנסה לארג� לו מלתחת בגדי�

  .לעתי� כמעט בלתי אפשרית, למשימה לא קלה

ה� נכנסי� לחנות . כדי לממש את המשימה יוצאי� הא� ובלתזר למסע קניות

אול� . ולבסו� קוני� את הבגדי� בחנות לבגדי עבודה,  לעוד חנותספורט ואחר
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כתוצאה מכ� מגיע שלב המשבר . במהל� השיעור בבית הספר נקרעי� הבגדי�

את הפתרו� למצבו הלא . והוא אינו מוכ� ללכת לבית הספר, בעולמו של בלתזר

  .נוח מספקת סבתו הבאה לבקרו

 בוחרת להציג את הנושא הכאוב אלא, זרחי אינה כותבת במפורש על ילד שמ�

התנהלות הספר היא לכאורה במרחב . והרגיש הזה תו� שימוש בהרחקה מכוונת

בתו� כ� מושמעת מחאה על . הליכה לבית הספר וההכנות לקראתה: הריאליה

מול התנהלות זו מופיעה הא� . כ� שהדברי� אינ� באי� על מקומ� כמקווה

איזה בגדי� : "נוקטת לשו� לא נעימההיא . כדמות המתבטאת בצורה אגרסיבית

צעקה אימא , מה זה צרי� להיות"ועוד , "אנחנו מיד הולכי� מפה... מכוערי�

הדיאלוג המנוהל בי� ...". לא יכול להיות דבר כזה בעול�...  ותתבייש... למוכרת

? מי אחראי ללבוש של היקו�, בלתזר לבי� הא� מתייחס לשאלה קיומית גדולה

הא� בלתזר ָ/ֵשל מבחינה קוגניטיבית להבי� , ת  עולה בנו תהייהכקוראות  בוגרו

הא� מחזיקה בדעתה וחוזרת . את הקשר בי� כסות של ילד לכסותו של היקו�

. אבל לדבריה אי� אחיזה במציאות חייו, על דברי� שאמרה באוזניו

האגרסיביות של הא� מעידה על המצוקה שבה היא שרויה ועל תחושת חוסר 

  .תמודד ע� הבעיהיכולתה לה

הרי היא מגלה תחושת , א� על פי שאמו של בלתזר היא א� פעלתנית מאד

היא מנסה לפתור את . כשעליה להתמודד ע� בעייתו של בנה, מסוגלות נמוכה

ולא באמצעות , הבעיה בדר� של ניסוי וטעייה כשהיא עוברת מחנות לחנות

מצב . ת פתרו� הגיוניתוכנית פעולה מסודרת המבוססת על ניתוח הבעיה ומציא

משו� שהיא מנסה לפתור את הבעיה , זה מעיד על חוסר היכולת של הא�

  . באמצעות המקרה

אחד הקריטריוני� לבחינת תחושת מסוגלות היא היכולת לגרו� לשינוי כתוצאה 

לאחר התשובה הפילוסופית . והא� אינה מצליחה בכ�, ומעיבודו מידע תטיקלמ

, אינה גורמת לכ� שהוא יחזור ללמוד בבית הספרהיא , שהיא מעניקה לבלתזר

הסבתא . רק הסבתא היא זו המשנה את המצב. והוא נותר בסירובו ונשאר בבית

". מתוק"ומכנה את בלתזר " אי� צור� להתווכח ":אומרת את דבריה בנוע�

לעומת הא� העצבנית היא פועלת בנחת ומביאה לבלתזר שלושה דברי� שהוא 
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כ� היא משכנעת אותו לחזור וללמוד . שוקולד ובגדי�עוגת , מחברת: אוהב

  .  בבית הספר

היא עושה את . הסבתא משכנעת את בלתזר באמצעות היכולות הטמונות בו

וכ� מסירה כל התנגדות ,  מביאה לו דברי� שהוא אוהב–הדברי� על דר� החיוב 

הסבתא מביאה אפילו עוגת שוקולד על א� מודעותה . מצדו לקבלת הבגדי�

גיבוש זהות אמיתית כי , זאת משו� שהיא מבינה.  ההשמנה של בלתזרתעיילב

תהלי� פנימי של ב מקורו אלא , פונקציה של לחצי� חיצוניי� חברתיי�הוא אינו

  .האד� ע� עצמו

היא מורכבת משני . חברתית�פסיכו�הפרעת אכילה היא מחלה ביוש, ידוע

ילה היא תוצר של הפרעת אכ. עיוות באכילה ומאבק רגשי סמוי: גורמי�

בו הורי� מתמודדי� ע� האכילה וע� נושאי� שעיוותי� ממושכי� באופ� 

, סאטר(ההפרעה מתבטאת במאבק סביב כל הכרו� באכילה . אחרי� בחייה�

שפועלות , בעיות אכילה יכולות להתקיי� במשפחות בריאות לעומת זאת ).1992

  ).ש�(על בסיס תפיסות מוטעות לגבי האכלה 

, בלתזר נכנס לקטגוריה של דמות הסובלת מהשמנת יתר, אר לעיללאור המתו

 .כי א� תסמונת מורכבת יותר, וזו אינה בעיית אכילה

  

של לוי� " אבל אי� לי תאבו�", ביצירה האחרונה שנבח� בה את עניי� המסוגלות

שוב מתגלה תחושת המסוגלות הנמוכה של הא� לפקח על תזונת  ,)1975(קיפניס 

  .בתה

שאינה נובעת מרזו� יתר של הבת חגית אלא , ופרזת של הא�הדאגה המ

אינה , נה רוצה לשתותאי, חגית שלי קמה הבוקר על צד שמאל ":מהתפנקותה

, "אי� לי תאבו�...אבל: שקשת בלשו�מק, מתפנקת חגית" ..." רוצה לאכול

  . מכניסה את שתיה� למעגל קסמי�

דמעה נוצצת מעינה " שעד, דאגתה של הא� הולכת וגוברת מבית לבית בשיר

שכידוע , עד שהמעדר. ואילו הפינוק של חגית הול� ג� הוא וגובר, "מתגלגלת

, אימא, לבכות: "אומר לא�, )אדמה וג� דעות ועמדות(תפקידו לחפור ולהפו� 

חוסר המסוגלות של הא� להתמודד ע� חוסר ". שלחי את חגית אלי. לא כדאי

חגית מתחילה לעבוד ולעדור . � חיצוניהתיאבו� של חגית דורש התערבות של גור
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היא מתחילה להכניס סדר , באופ� מטפורי. לסדר ערוגות ולשפר תלמי�, במעדר

, רק אז חוזר לה התיאבו�. סדר הדורש ממנה מאמ� ומביא לתוצאות, בחייה

פינוק הילד על ידי המבוגר מביא : כלומר. והיא ביוזמתה מבקשת מהא� לאכול

הוא ג� כמטפורה לכוח החיות , יאבו� זה אינו פיזי בלבדחוסר ת. לחוסר תיאבו�

תחושת המסוגלות של חגית עלתה משנדרשה למלא משימה ולבצעה . בכלל

אצא �עתה("וא� התיאבו� לחברה , ועמה חזרו לה התיאבו� הפיסי, בהצלחה

ובתהלי� מקביל ג� לא� חוזרת שמחת . והערכתה כלפי אמה") לשחק ברחוב

  ". במטבח וזמר מזמרתעומדת אימא: "החיי�

שיר נפלא זה יכול לכוו� אותנו לדיו� בקשר שבי� תחושת המסוגלות ההורית 

כשהאימא ). Bandura ,1997 ;2000 ,קס(לתחושת המסוגלות של ילדינו 

ג� חגית שוקעת , מרגישה חסרת אוני� להתמודד ע� חוסר התיאבו� של חגית

 מחגית לקו� ולעבוד תחושת כשהמעדר מתערב ודורש. בפיהוק ובסירוב, בפינוק

מהו אותו מעדר . ובמקביל עולה שמחת החיי� של הא�, המסוגלות שלה עולה

מי או מה עוזרי� לנו להציב גבולות לילדינו ולדרוש ? המבוגרי�, מטפורי שלנו

כדי שהתיאבו� שלו , מה� אות� פעולות שעלינו לדרוש מילדנו? מה� להתאמ�

מה קורה כיו� לילדי� שהוריה� אינ� ? אליולחיי� בכלל ולאוכל בפרט יחזור 

, משו� הרמה הכלכלית הגבוהה היו� יותר מבעבר(? דורשי� מה� להתאמ�

משו� היעדרות� הרבה יותר של , המפחיתה את תלות� של הילדי� בהורי�

או משו� הבלבול התפקידי שחשי� כיו� , הורי� מ� הבית בהשוואה לעבר

  ). הורי� רבי�

על נושא האכילה והדימוי העצמי . ד מקומו של האבבשלוש היצירות נפק

תמיד . א� לא באחד מ� הסיפורי� הללו היא עושה זאת כהלכה. מופקדת הא�

  . נמצא כוח חיצוני לא� הפועל במקומה

דוגמאות אלו ועשרות דוגמאות אחרות שמפאת חוסר מקו� לא כללנו במאמר 

 את התפקיד הייחודי המייצג, כי לפחות בתחו� האוכל, מצביעות על העובדה

 ותחושת הימינו התושיי� עוזבות את הא� בת, והבסיסי ביותר באימהות

,  יומיומי כל כ� וגשמי כמו סוגיית האוכל�דווקא כשמדובר בעניי. היכולת

והיא מוצגת כחסרת תחושת מסוגלות , גבורתה של הא� המודרנית עוזבת אותה

  .  מבוהלת וחלשה,מבולבלת, בסיסית לפקח על אכילה נכונה של בנה
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ננסה להסביר תופעה זאת בכמה אופני� ונציי� כי אלו הסברי� ברמת ההשערה 

  :בשלב זה ה� אינ� מעוגני� במחקר אמפירי. בלבד

. ההסבר הראשו� שאנו מציעות עוסק בהבניה החברתית של התפקיד האימהי

ולכ� כל , אימהות חונכו לתרג� נתינת אהבה לילדיה� באמצעות מת� אוכל

כבגידה , ברמה הלא מודעת, בלה שהא� מציבה לילדיה נתפסת אצלההג

דורות על גבי דורות זוהתה נתינת מזו� כתפקידה הבסיסי . בתפקידה האימהי

, הצור� להגביל צריכת מזו� עבור הילדי� חדש לאימהות. והראשוני של הא�

  .ואינו מתיישב ע� מה שהסכינו לו בתפקיד� המסורתי

כפי . ול של הא� עצמה לגבי מקומו של האוכל בחייההסבר אחר נובע מהבלב

אנו חיי� בתקופה שבה מתקיימות שתי תפיסות סותרות , שהראינו קוד� לכ�

, האחת מדגישה את הצור� ליהנות מהאוכל. לגבי מקומו של האוכל בחיינו

מקדישה לו מקו� רב בתקשורת והופכת אותו לסמל סטאטוס ולנושא מענג 

מול כל אלו עומדי� שדרי� חברתיי� המציבי� אידיאל ל. לשיחות ולהתעסקות

 להיות המצופה מהאיש, למשל, כ�. של רזו� קיצוני המחייב התנזרות מאכילה

אבל אסור ליהנות מאות� , בשלנית טובה ולארח סביב שולח� עמוס מטעמי�

בלבול זה מקרי� על דפוסי התנהגותה של הא� . מטעמי� כי צרי� להיות רזי�

אבל מתקשה , ימינו רוצה שילדיה ייהנו מהאוכל� הא� בת. האל מול ילדי

  .כשהאכילה איננה תקינה ופוגעת בבריאות�, להעמיד למול� גבולות

הורי� כיו� . ההסבר השלישי עניינו אובד� הגבולות הברורי� בי� הורי� לילדי�

לכ� ה� פוחדי� , כבר אינ� נתפסי� בעיני עצמ� ובעיני ילדיה� כסמכות בלעדית

מאבקי שליטה בי� הבת לא� יכולי� . ע גבולות ברורי� ג� בעניי� האוכללקבו

 המבוהלת מאפשרות זו לאור שכיחות המקרי� –והא� , להוביל לאנורקסיה

ואולי הדבר נובע משו� . מעדיפה לפעמי� לסגת מראש מ� המאבק –בחברתנו 

קרבה שאינה מאפשרת לה להגיע למצב של , הקרבה היתרה אל הילד

, הא� פוחדת לאבד את אמו� הילד והיא נוקטת גישה של אהדה. התגוששות

, מרוחקת, חסרה לא� נקודת התבוננות רחבה. אבל גישה זו יש עמה תבוסתנות

  .הקיימת אצל דמות חיצונית

�בא ' הפוליטיקה של האכילה'המתקשר לדברינו הקודמי� בדבר , הסבר נוס

 �ברי החוקרי� וולי וולי המביאה את ד, )2004(לידי ביטוי בדבריה של וול



45 

 שהעיסוק הבלתי פוסק � המאשרי� במחקריה� את מה שנשי� יודעות היטב 

כ� היא �כמו. במשקל מוביל להתמוטטות תחושת הער� העצמי ותחושת התועלת

מדגישה כי העיסוק בקלוריות אינו אלא אמצעי שנועד לעקר את המהפכה 

או מי� הוא אמצעי לגרור יופי , העיסוק בנושאי� כמו אפנה. הנשית מהישגיה

 שלא אחת –אשר בעבור נשי�, גמוניה הפוליטיתאת האישה להיאבק על הה

נשי� אינ� .  הפ� לשאלת חיי� ומוות–ורות לסיבות האמיתיות למצב� הקשהעיו

. אלא זהו חלק מסדר חברתי, אוכלות או גוועות ברעב רק בהקשרי� פרטיי�

 .ראית לתזונתו התקינה של בנהעיסוק זה עיקר את תפקידה של הא� כמי שאח

 �הוא הפנמה של טראומת ) שלא עסקנו בו במאמר הנוכחי(הסבר אפשרי נוס

  .השואה והוא ראוי לדיו� נפרד

  

 סיכו�

ההורי� ה� הגור� המשמעותי ביותר בעיצוב תחושת המסוגלות של הילד 

 מבוכתה ).Bandura ,1997 (ולא� השפעה משמעותית יותר מזו של האב, הצעיר

,  ג� בנוגע לילדיה–ה� בנוגע לעצמה ובעקבות כ� , ל הא� בסוגיית האוכלש

. פוגעת ביכולתה להעביר מסר ברור לילדיה לגבי מקומו של האוכל בחייה�

תחושת . ימינו משקפת מבוכה זו בצורה חדה וברורה� ספרות הילדי� בת

 מתגלה – זירת האוכל –המסוגלות של הא� בזירה הראשונית והחשובה 

, השנועדה לחזק את כוחה של האיש, תהמהפכה הפמיניסטי. כה ביותרכנמו

. צריכה כיו� לחשוב כיצד היא מחזקת את הא� בעול� מודרני רב סתירות

שמירת יכולתה של הא� לפעול כפי שבריא ונכו� לה ולילדיה ולא בהתא� , היינו

כמו סגידה להדוניז� הכרו� באוכל או סגידה , למיצוב� של ערכי� ריקי�

היא צריכה לחזק את האימהות בבירור הערכי� . �אנורקטיילמודלי� נשיי� 

ועליה לסייע לה� לעמוד עמידה , )תו� דיאלוג ע� ב� זוג�(המועדפי� עליה� 

  .איתנה ובוטחת למול הבלבול שנוצר בעול� מרובה ערכי� ומרובה סתירות

  

   הביבליוגרפי

  ספרות מקור

  .י�הוצאת קורא, בלתזר .)2006( 'נ, זרחי
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  .ירושלי�, כתר, אפרי� שנפלו לו המכנסי�. )ללא תארי�( ,ו 'פוצ

סיפורי� , מעשיות: מי ב� חיל: בתו�, "אבל אי� לי תיאבו� ".)1975(' ל, קפניס

  .זלקובי�. תל אביב א, אגדות

  ספרות  מחקר

  . 1996,  במאי17, האר�, "הזלילה הגדולה" .)1996 ('י, ברונובסקי

כמה הערות על : אנורקסיה  בישראל או אנורקסיה ישראלית" . )2002(' ס, גולדי�

  ).1(ד ,  סוציולוגיה ישראלית,  "תסמונת תלוית תרבות בהקשר גלוקלי

הוצאת ,  אנטומיה של מגיפה חברתית–אנורקסיה ובולמיה  . )1998 ('ד, גורדו�

 .ח חיפה"א

  . במר�3 � המוס� של ה, ידיעות אחרונות, !"קדימה הסתער" . )2002 ('ר, גרנות

�הקיבו� , על השימוש בייצוגי� של יופי נגד נשי�, מיתוס היופי  ).2004 ('נ, וול

 . המאוחד

 . הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,תזונה פרי מחשבה .)1996 ('א,  רוזנברג–זילבר

  . תל אביב,זמורה בית�,  מינקות ועד בגרותילדי� ואכילה ).1992 ('סאטר א

. עור� א, בט� מלאה: בתו�" האוכל יצא מאכלמ� "). 2005 ('א ,קליינברג

  .16 – 7' עמ. כתר, קליינברג

: גורמי� הקשורי� לתחושת המסוגלות המקצועית של מורות). 2000( 'א, קס

חיבור לש� קבלת . המשפחה הנוכחית והמשפחה המקצועית, משפחת המקור

  .ירושלי�, האוניברסיטה העברית, תואר דוקטור לפילוסופיה

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A 

social cognitive theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall. 

Bandura, A. (1997). Self- Efficacy- The exercise of control. Freeman 

& Company, N.Y. 

Felson, R.B. & Reed, M. (1986). The effect of parents on the self 

appraisals of children. Social Psychology Quarterly 49, pp. 302-308. 
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  מגדר בהכשרת מורי�  

   

  אתי גלעד

  

  מבוא 

 מאיצי� את הדיו� הציבורי של הזהות המגדרית של GENDER)(לימודי מגדר 

ומעלי� את סוגיית ההבדלי� התרבותיי� בי� שני המיני� לסדר , נשי� וגברי�

יותר ויותר מחקרי� מצביעי� על כ� . היו� של החברה הישראלית והעולמית

 כלל רובדי הפעילויות של בני האד� בחברה והוא שתחו� המגדר משפיע על

  . מלווה אות� בכל תחומי החיי�

כי הוא , בשני� האחרונות מערכת החינו� רואה בלימודי מגדר נושא בעל ער� רב

מקצועית ואזרחית , מאפשר למידה של נושאי� הקשורי� לבניית זהות אישית

לימודי מגדר , �כ� כמו. בחברה דמוקרטית הרואה בשוויוניות ער� מרכזי

שכיו� , מנקודת מבט חשובה, מאפשרי� שיח אקדמי וערכי בנושאי� חברתיי�

היבטי� . ספר ובמכללות להכשרת מורי��היא נעדרת מתכניות הלימודי� בבתי

פי בחירת המרצה � על, הקשורי� בשאלות מגדריות עולי� לעתי� נדירות בלבד

ג� . שיטתית לנושאא� ללא מחויבות מתמשכת ו, ת הפדגוגיכהאו המדרי

. במסגרת ההדרכה הפדגוגית נושא המגדר אינו נלמד כאחת הסוגיות החינוכיות

כמעט אי� התייחסות להיבטי� מגדריי� בסוגיות חינוכיות הנלמדות , זאת ועוד

� תקשורת בי�, ערכי�, בעיות משמעת, ילדי�� ג�/ניהול כיתה: בשיעורי חינו� כמו

מרות העלייה במודעות ובהבנה כי להיבטי� זאת ל. עבודת צוות וכדומה, אישית

למידה ישנה השפעה קריטית על אופ� תפקוד� ועל /מגדריי� בתהליכי הוראה

כאזרחי� וכמורי� , אופ� התנהגות� והתנהלות� של הסטודנטי� כלומדי�

  . בעתיד

מאמר זה מנסה להאיר את חשיבות� של לימודי המגדר בהכשרת מורי� ולהציג 

זאת מתו� אמונה כי . למידה/ המגדר בתהליכי ההוראהדרכי� לשילוב נושא

קצועית של הסטודנטי� לימודי המגדר הכרחיי� לבניית זהות� האישית והמ

לימודי המגדר מאפשרי� פיתוח מודעות .  לעתידמחנכי�ה – להוראה
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תרבותיי� וחינוכיי� המפלי� את , להיווצרות� ולשימור� של דפוסי� חברתיי�

ה� מאפשרי� פיתוח חשיבה ביקורתית בכל , כ�� כמו.הנשי� לעומת הגברי�

ובכ� ה� , הנוגע לערכי� שוני� המקובלי� בחברתנו מתו� ראייה מגדרית

מחייבי� לתת מקו� נרחב יותר לעיסוק בשונות כחלק מהגשמת השקפת עול� 

  . דמוקרטית

  

  ?מהו מגדר

 על  המבחינה בי� גברי� לנשי�,תפיסה חברתית תרבותית של המי�מגדר הוא 

 מאפייני המגדר אינ� .פסיכולוגיי� ותרבותיי�, סמ� קריטריוני� חברתיי�

אלא , נובעי� בהכרח ישירות ובלעדית מהבדלי� ביולוגיי� בי� שני המיני�

 שוני ביולוגי לערכי� הקובעי� את  המתרגמתהתרבותיתמבטאי� את התפיסה 

) או הציפיות המגדריות(התפיסה , כ�. המעמד החברתי של המיני� בחברה

מעצבת את תהליכי החיברות של נשי� וגברי� ומקבעת דפוסי� היררכיי� 

  .עליונות לגברי� בחברה) לרוב(המקני� 

, ת מתקיימת בחברות שונו)תתרבותי�חברתית(  מגדריתהבניהחשוב לציי� כי 

תרבותיי� , חברתיי�,  בהקשרי� היסטוריי� שונותפושטת ולובשת צורות

  . שוני�ופוליטיי�

' מי�' החלו חוקרות פמיניסטיות להבחי� בי� 20 �בשנות השבעי� של המאה ה

לבי� מערכת ההגדרות , המוכתב ביולוגית, ה� יצרו הפרדה בי� המי�. 'מגדר'לבי� 

להבחנה זו חשיבות . גבר ולאישהוההבחנות התרבותיות שמייחסת החברה ל

מספק ' מגדר' השימוש במושג – במישור המחקרי האנליטי. בשני מישורי�

לחוקרי� כלי� לשאילת מגוו� שאלות חדשות בדבר קיומ� של הבדלי� מסוגי� 

שוני� בי� נשי� לגברי� ובדבר נסיבות היווצרות� והתפתחות� של הבדלי� 

ממקמת את מרבית ' מגדר'ל' מי�'ה בי�  יצירת ההבחנ–במישור הפוליטי . אלה

ובכ� מכירה בעובדה , ההבדלי� בי� גברי� לנשי� במישור החברתי ההיסטורי

  .חברתית ופוליטית, ידי פעולה חינוכית�שהבדלי� אלו ניתני� לשינוי על

  מגדר וחינו�

דינור . ו� שוויוניתנ החינו� בישראל קמה כמערכת חיתערכ מ,בראשיתה

עקרונות , עקרונות של חינו� אחיד ושל מת� הזדמנות שווה התע אבק) ח"תשי(
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א� שמבחינה פורמלית אי� לכאורה . העומדי� בבסיס התפיסה הדמוקרטית

הבדלי� בי� מה שמקבלי� בני� לבי� מה שמקבלות בנות במסגרת הלימודי� 

גלעד , 2006, גלעד וקלוסקה (� יש פערי� בשוויו� בי� המיני–בפועל , הספר�בבתי

וההזדמנות השווה פירושי� יו� וושה ע� השני� קיבלו ערכי). 2001, שחר ,2003

 הנציחו אות� –אלא יתרה מזו , והשתמעויות שלא צמצמו את הפערי�

בנות ובני� בבית הספר זוכי� ליחס מובח� מצד מוריה� ). 1989,  עינת�אברהמי(

, רלמ(ספרי הלימוד מכילי� סטריאוטיפי� גלויי� וסמויי� ; )2001, שחר(

וא� ציפיות , )1991, שלמי( אוטיפי�ירטאמצעי התקשורת משדרי� ס; )1995

  ).Horgan, 1995 ; Shachar, 1996(ההורי� מבני� שונות מציפיותיה� מבנות  

  

  וטיפי� מגדריי�אטריס

בני אד� נוטי� לייחד לבני כל מי� תכונות , בשל תפיסות סטריאוטיפיות

 ותבקת רסות המקצועית עורהספ. Archer, 1989). (ותפקידי� האופייניי� לו

ליכי� הגורמי� להיווצרות סטריאוטיפי� מגדריי� ולהשפעת� על שני בתה

מרבית החוקרי� מסכימי� כי לתהלי� החיברות תפקיד מרכזי . המיני�

. ברכישת אפיוני� והתנהגויות המתאימי� לסיווג המיני של כל אחד ואחת

ת כרעאמצעי התקשורת ומ,  הקהילה,משפחההטוענת כי ) 1989(עינת �אברהמי

  . החינו� מהווי� סוכני סוציאליזציה המנציחי� סטריאוטיפי� מגדריי�

כ� שג� נשי� וג� גברי� � מצביעי� מחקרי� על, ט של בחירת מקצועבבהי

. רואי� את עצמ� עוסקי� בעיסוקי� המשקפי� את העדפותיה� האישיות

הילדה . הלי� הסוציאליזציהתהעדפות אלה מתעצבות עוד בגיל צעיר באמצעות 

להוליד ילדי� ולהיות עקרת , עיקרית בחיי� היא להינשא הת שמשימתהדלומ

. הביניי� ובחטיבה העליונה� בחטיבת, הספר היסודי� כ� זה נמש� ג� בבית. בית

רצוי שתבחר במקצוע אשר יתנגש , ג� א� האישה רוצה לצאת לעבוד מחו� לבית

, שפריטו �פרידמ, יזרעאלי(והמשפחתיות תיות יכמה שפחות ע� המשימות הב

צעירי� רבי� מגיעי� לשוק העבודה ע� העדפות וע� תכונות , כ�). 1982

ר קבמח). Reskin, 1993 ;1995, לנטלר(ציה המינית גהתואמות את הסגר

כי גברי� ונשי� בוחרי� בתפקידי� , נת החוקרתימצי) Eccles ) 1987שערכה
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פיסת תפקידי המי� המעוצבת בתהלי� בהסתמ� על ת' גבריי�'ו' נשיי�'

� נשי� בתהלי� הסוציאליזציה הראשוני שלה� בבית ובבית. ההסוציאליזצי

חינו� , כמו הוראה' נשיי�'הספר נדחפות ללמוד מקצועות הנחשבי� למקצוע 

מסגרת ', גטו הצווארו� הוורוד'מקצועות אלה מוגדרי� כ. ושירותי� משרדיי�

נשי� מדווחות על ). 1998, קיחנ(מולי� מעטי� ת אפשרויות ע� תגלתעסוקתית ד

כאשר ה� בוחרות במקצועות שאינ� , נוחות ועל הרגשות שליליות לגבי עצמ��אי

מסבירה את הייצוג הנמו� של ) 1998(מאור ). 1999, יזרעאלי(לנשי� ' אופייניי�'

. רת� העצמיתיבבח, טק�ובפרט במקצועות ההיי', גבריי�'נשי� במקצועות 

ה של נשי� לעסוק במקצועות אלה פחותה בשל תהלי� הסוציאליזציה המוטיבצי

נשי� נתקלות ביחס מפלה מצד המעסיקי� , נוס� לכ�. שה� עוברות וחוות

. הרואי� את המחסומי� העומדי� בפני הנשי� בהתקדמות במקצועות אלה

, למשל. הספר�בבתי תמונת מצב זו מקבילה לתמונת המצב בבחירת מסלולי�

הספר מדווחות על הרגשה �מעטות המשתתפות בחוגי מחשב בבתיהתלמידות ה

ספר יסודיי� �די� בבתייתלמ). Drygulski,1990(לא נוחה בסביבה גברית 

תפיסות . ביניי� תופסי� את תחומי המחשב כמתאימי� יותר לבני��ובחטיבות

 & Harrison, Rainer)אלה הולכות ומתגברות ע� העלייה בשכבת הגיל

Hochwarter, 1997) .  

, שא� בהיבט הנוגע לתכונות האופי, מחקרי� שוני� מצביעי� על כ�: זאת ועוד

. ויש כאלה הנתפסות כמאפיינות נשי�, יש כאלה הנתפסות כמאפיינות גברי�

באה לידי ביטוי בספרי לימוד ' גבריות'לתכונות ' נשיות'הבחנה זו בי� תכונות 

מחקרי� אלה ). 1995, מלר ;1995, קצובי�וג� ס ; 2001, שחר(ובספרות ילדי� 

' גבריות'המבחינה באופ� ברור בי� תכונות , יאוטיפית סטרנהו� תמימציג

בספרי לימוד רבי� וכ� בספרות ילדי� מתוארי� הגברי� . 'נשיות'לתכונות 

כדבקי� במטרה , כמצליחני�, כחזקי�, כחכמי�, כאמיצי�, כגיבורי�

, ככנועות, כתלותיות, תוהנשי� מתוארות כחלש, לעומת�. וככריזמטיי�

תיאורי� סטריאוטיפיי� אלה יוצרי� . ותרניות וכבלתי יציבותוכ ,כבכייניות

אצל הקוראי� תגובה אוטומטית לאותו טיפוס מתואר ומחזקי� תפיסות 

  ). 1989, עינת� אברהמי(סטריאוטיפיות כוללניות על קבוצות של נשי� ושל גברי� 
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נו� יבות פעילויות שונות המקדמות חקשוויוני זה הול� ומשתנה בע�אי מצב

תוכניות התערבות שונות , מדיניות משרד החינו�: כגו�,  בי� המיני�ויו�שול

הפועלות מטעמו וכ� פעילויות של גופי� ושל ארגוני� שוני� בחברה הישראלית 

את החשיבות בהעלאת המודעות ) מהיבטי� שוני�(כל אלה מדגישות . והעולמית

, שחר ;2002, משרד החינו�; 2003, גלעד( לשני בני המיני� ובמת� הזדמנות שווה

2001 .(  

  

  כי� בעיצוב תפיסות מגדריות יהלת

, כמו ג� בנושאי חינו� אחרי�, י עיצוב העמדות והתפיסות בנושאי מגדרכהלית

מתרחשי� שני� רבות קוד� לכניסתו של הסטודנט למסגרת אקדמית בהכשרת 

לסביבת , וגרבכמו כל לומד מ, עסטודנט מגימציי� כי ה  Even (1986). מורי�

זה מהווה את תעודת זהות של ' תרמיל'. שלו' תרמיל הניסיו�'הלמידה ע� 

, דת, פילוסופיה, עמדות, ערכי�, תרבות, היסטוריה: "והוא כולל, הלומד

" אמונות וניסיו� חיי�, חינו�, ידע, מיומנויות, יכולות, מי�, חלומות, תקוות

י� אלה מושרשי� בסטודנטי� ומשפיעי� על התפתחות� מרכיב). 22, ש�(

 Nettle (1998)במחקרו של .  וההוראה שלה�מידההל ליכיההאישית ועל ת

. כי עמדות של סטודנטי� משתנות בעקבות קורסי� ותוכניות התערבות מצאנ

נמצא כי עמדות של פרחי הוראה משתנות ) 2006(ג� במחקר� של גלעד וקלוסקה 

ע על ימצב Kagan (1992), לעומתו. במסגרת העבודה המעשיתבעקבות סדנאות 

ומכא� שתוכניות ההכשרה אינ� , יציבות בעמדותיה� של המתכשרי� להוראה

 Kagan, יחד ע� זאת א�. �דותיה� החינוכיות של הסטודנטימתורמות לשינוי ע

ש כי תפיסותיה� של לומדי� מבוגרי� יכולות להשתנות בעקבות ימדג (1992)

ממוקדת ובעקבות הכשרה הכוללת התנסויות המערערות את למידה 

ו עמדות קשבד, Cramond & Martin (1987)ג� במחקריה� של  . אמונותיה�

קדת שמתמ, התאיממנמצא כי הכשרה , ידי� מחונני�משל מורי� כלפי תל

  .  משנה עמדות ואמונות של מורי�, בצרכי� ובמאפייני� של התלמיד המחונ�

Fullan (1991) פועל יצימ �חינוכיי �ששינוי במערכות חינו� ובתהליכי �

שינוי בגישות ובדרכי הוראה ושינוי , שינוי בחומרי� ובתכני�: בשלושה ממדי�



52 

הוא שינוי באמונות ותר בי כאיבמכמוב� שהשינוי הקשה וה. עמדותבבאמונות ו

. שכ� האד� נדרש לשינוי בהנחות היסוד ובערכי� הבסיסיי� שלו, ובעמדות

י� שתהלי� השינוי מתחולל בשלושה נטוע -Sarason (1982) ו)1998(ס פוק

ונודעת חשיבות , הרובד הרגשי והרובד ההתנהגותי, הרובד ההכרתי: רבדי�

. החדשפוס לד ביחס מרגיש ועושה ביחס לשינוי או, ביתרה למה שהפרט חוש

כמו ג� ההתייחסות , אי� פלא שתפיסת השינוי שונה מאד� לאד�, לכ�

לדעת שני חוקרי� אלה קיימי� דגמי� שוני� להתפתחות . גלות לשינויוההסת

הבנת מאפייני� אלה מקלה . וכל תהלי� של שינוי כולל מספר מאפייני�, השינוי

) 1995(י� ב� עמוס ותמיר רקוג� הח. ל קבלת השינוי ועל הפנמתועבדר� כלל 

לטענת . ייוטועני� שכל אד� עובר שלבי התפתחות אישיי� ומקצועיי� במהל� ח

עולה המודעות לשלבי , כלומדי� מבוגרי�, אצל סטודנטי�, חוקרי� אלה

. רגשיי� ופסיכולוגיי�, המלווי� בגורמי� אינטלקטואליי�, התפתחות אלה

יש בכוחה לשנות ' מתווכת' כי סביבה ע� טוFeuerstein (1979), מזה יתרה

  . דפוסי חשיבה בכל מצב ובכל גיל

ה כי חשוב ללמוד ולהבי� את עמדותיו ואת אמונתו ות המקצועית מדגישרהספ

 (;Wiest ,1998מנת להבי� את התנהגותו בדיאלוג ע� תלמידיו � של המורה על

Tatto ,1998 .(שנעשו בחומות אתוצ �ל  "חקרי)(Wideen et. al, 1998 

עות על כ� שהמפתח להוראה טובה ומשמעותית טמו� באישיותו של ימצב

לדעת . נותו הפדגוגית העשויה להשתפר ע� הזמ�המורה יותר מאשר במיומ

סטודנטי� חושבי� כי מורה טוב הוא לא בהכרח מורה בעל רמה , חוקרי� אלה

יו למיד תתי� אבל אישיות חיובית וכריזמטית המעאלא אד� ב, מקצועית גבוהה

 – המדגישי� נושאי� מגדריי� –תהליכי הוראה . ומתייחס אליה� כאל שווי�

משני� עמדות ומגבירי� את המודעות לתופעות מגדריות , ותמשפרי� התנהגוי

חשוב לציי� כי כאשר מדובר בשינויי� בעמדות אישיות ובתפיסות ). 2001, גלעד(

 בהתמודדות ע� יקושה .בכרואיטי ומ, תהלי� השינוי הוא קשה, תסטריאוטיפיו

ושא נושא שוויו� הזדמנויות במערכת החינו� נובע בראש וראשונה מהעובדה שהנ

ומ� העובדה שהוא נתפס קוד� כול בהיבט הרגשי ורק , הוא ערכי באופ� מובהק

  ). 1989, עינת� אברהמי(אחר כ� בהיבט הרציונאלי 
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י� סרח כי הצב ההכשרה בישראל עולמעל Ben-Peretz (1990) תה של רסקימ

חקרי� מקיפי� המתמקדי� בחקר עמדות ותפיסות של סטודנטי� בנושאי� מ

, חשיבות הלמידה של נושא המגדר מקבלת משנה תוק� בנחיצותהלכ� . מגדריי�

בפרט כשמדובר על תהליכי הכשרה והדרכה פדגוגית של מורי� ומחנכי� 

  . האמורי� לקחת חלק פעיל בעיצוב עולמ� הערכי של תלמידי�

 
  ? מהי הכשרת מורי�

גיסא ואת �  מבטאת את הצרכי� של מערכת החינו� מחדהכשרת מורי�

  היא על כל מרכיביההכשרההמטרת . גיסא�  מאיד�י�הלומד של ה�רכיוצ

 � האישית כמענה לרצונ� ואת יכולתה� לפתח את כישוריי�לסייע ללומד

 למהות הדיסציפלינות  בכל הנוגע ידע ומודעותלפיכ� היא מקנה. י�להיות מור

 וכ� מיומנויות לתכני� שלה� ולחשיבות� במערכת החינו�, י� מתמח�שבה� ה

 . נו� חברתי וחינו� ערכילהנחלת חי

לכל מגזרי , מערכת ההכשרה להוראהלהאג� להכשרת עובדי הוראה אחראי 

התמחויות , במגוו� גדול של מקצועות הוראה, החינו� ולכל שכבות הגיל

 של המכללות כניות הלימודי� האקדמיותות" .חינוכיות ומקצועות תומכי חינו�

י "נבדקות ע, ועצה להשכלה גבוההנבנות על פי הדג� המנחה שאושר על ידי המ

האג� להכשרת עובדי הוראה והמועצה להשכלה גבוהה ומאושרות על ידי 

לימודי , הלימודי� כוללי� לימודי חינו� והוראה. המועצה להשכלה גבוהה

 ה� .ת בהוראה וכ� לימודי עזר והעשרה התנסו,מקצועות ההתמחות

לתואר ראשו�  זוכה הבוגר שבסיומ�, במשולב במש� ארבע שנות הכשרה נלמדי�

  ).האג� להכשרת עובדי הוראה, אתר משרד החינו�( ".תעודת הוראהלבהוראה ו

 של ת במהל� כל שנות הלימודוהתנסות בהוראה מתבצעהכשרה והה

 ובעיקר מטרת העבודה – מטרתה. הסטודנטי� במוסדות להכשרת מורי�

בהוראה וכ� רכישת  והידע החינוכי רידיסציפלינה היא יישו� הידע – המעשית

ידע חדש באמצעות העשייה ופיתוח היכולת הרפלקטיבית של המתכשרי� 

כלל � כ� תוכניות הלימוד בתחומי הדעת ובפדגוגיה מדגישות בדר��על. להוראה

 ואת הספר ובחברה� פיתוח תפיסת הסטודנטי� לגבי תפקיד המורה בביתאת 

 תהליכי שרות להכירכ� ה� מאפ. הספר כמסגרת חינוכית וארגונית� הכרת בית

 ובמקביל ג� בהוראה של מקצועות ההתמחות בכיתה  ולהשתלבלמידה והוראה
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דעת �במהל� ההתנסות מפעילי� הסטודנטי� שיקולי. ספרית� בתרבות הבית

ספרית � במסגרת הפעילות הבית. החינוכי והקוריקולארי, בתחו� הדיסציפלינרי

�עיתו� בית, הספר�יתאקטואליה בב: הסטודנטי� מעורבי� בפרויקטי� כמו

מתלווה , כ��כמו. טקסי� ואירועי� ובפעילות של חינו� כיתה, הספר

ת מטע� / פדגוגיה/הספר ומדרי��  מטע� ביתת/מורה מאמ� סטודנטי�ל

תקופה זו גדלה ב.  בהוראת מקצועות ההתמחות השוני�המומחי� המכללה

ד ליכולת יישו� של הנלמ ו לאחריותית/בהדרגה הדרישה מ� הסטודנט

  .חשיבה רפלקטיביתלחינו� ו ובלימודי הבמקצועות ההתמחות השוני�

 

   הלמידהמטרות 

שיהיה בעצמו לומד עצמאי המסוגל לחקור את , להכשיר מורה מקצוע� ∗

  . עבודתו באופ� רפלקטיבי

  . ובלימודי החינו�  מסוימת בלמידה מעמיקה של דיסציפלינהלהתמקצע ∗

ספרית על כלל �ארגונית הביתהספר וללמוד את התרבות ה�יתהתנסות בבל ∗

 .מרכיביה ומאפייניה

, עבודה בקבוצות, שונות, מגדר: להתמודד ע� סוגיות חינוכיות מרכזיות כמו ∗

  .ערכי�, משמעת

 והוראה בסביבות למידה סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה לפתח ∗

   .מתוקשבות

ר הספ� לפתח ערוצי תקשורת בי� כלל השותפי� בביתלבנות מערכות יחסי� ו ∗

  . ובקהילה

 ולהשתלבותו לומדת המוקדשת לחינו� האד�חינוכית קהילה להיות חלק מ ∗

   .בחברה

  

  ?למה מגדר בהכשרת מורי�

הצור� בקיו� לימודי מגדר בכלל ובהכשרת מורי� בפרט מתחדד לנוכח ההבנה 

ה� מאפשרי� למידה של נושאי� . כי לימודי מגדר נושקי� לכל תחומי החיי�

מקצועית ואזרחית בחברה דמוקרטית הרואה , ת אישיתהקשורי� לבניית זהו
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ההכרח להקנות לסטודנטי� להוראה ידע רחב , כ��כמו. בשוויוניות ער� מרכזי

ומעמיק בתחו� לימודי החברה והתרבות מזווית חדשנית ומתפתחת בחברה 

� המשפיע על ההבניה החברתית, מחייב למידת המרכיב המגדרי כגור� מכריע

  .מוסדות ומנגנוני� חברתיי� וחינוכיי�, חינוכית של מבני�

תכניות לימודי� בפדגוגיה ובדידקטיקה הכוללות את המרכיב : זאת ועוד

יו� שלה� � משו� שבחיי היו�, המגדרי רלוונטיות למכללה להכשרת מורי�

ביטויה . שוויוניות חברתית�נחשפי� הסטודנטי� לגילויי� מובהקי� של אי

שה� החוליה החלשה , ות הוא מצב� של נשי�השוויוני�המובהק ביותר של אי

תוכנית לימודי� . ביותר במרק� החברתי בציבוריות הישראלית והעולמית

הכוללת היבטי� מגדריי� הנה תוכנית התובעת בדיקה של יחסי כוחות 

הקובעת כי הסדר הקיי� אינו , שהתגבשו בהקשרי� היסטוריי� ותרבותיי�

  .נותוהכרחי והמבקשת לשאול כיצד נית� לש

אי� להתעל� מקיומ� של מסגרות אקדמיות המקיימות , לצד גורמי� אלה

תואר מוסמ� , תואר בוגר: לימודי מגדר ולימודי נשי� לתארי� גבוהי� כמו

ג� . וחטיבות למחקר של לימודי נשי� ומשפחה באוניברסיטאות ובמכללות

המגדר על הקמת היחידה לשוויו� בי� המיני� במשרד החינו� העלתה את לימודי 

הוראה /סדר היו� הפדגוגי של מערכת החיו� והדגישה את נחיצות� של למידה

  .של תוכניות לימודי� בהיבטי� מגדריי�

 

  מטרת על

מטרת העל של פיתוח נושא מגדר בהכשרת מורי� היא הבניית תרבות ארגונית 

ובניית קהילה חינוכית לקידו� , למידה המודעת להיבטי� מגדריי�/של הוראה

ספרית � תרבות ארגונית בית. ספר ובקהילה�בבית, אי מגדר וחינו� במכללהנוש

המודעת לנושאי� ולתהליכי� מגדריי� תעודד ותפתח חברת ילדי� ערכית 

  . להכרת השונה ולצדק חברתי, המודעת לשוויו�

מכא� שהמטרות העיקריות בפיתוח מגדר בתוכניות הכשרה והדרכה של 

  :סטודנטי� להוראה ה�
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  על ערכיותמטרות 

הרב צדדיות והסותרות לעתי� , הבנת משמעותיה� והשלכותיה� המורכבות ∗

  .של ערכי� מקובלי� מרכזיי�

הפנמת ערכה החברתי והתרבותי של גישה ספקנית וחתרנית כלפי ערכי�  ∗

  .מקובלי�

והפנמתה של גישה סובלנית כלפי אמיתות , הבנת יחסיות� של אמת ותרבות ∗

  .ותרבויות אחרות

  .כי� ועמדות השוללי� ביטויי� של גזענות ואפליהגיבוש ער ∗

וגיבוש עמדות עצמאיות , יצירת שינוי בעמדות ובאמונות כלפי ערכי� ∗

  .ואישיות

  .גיבוש ערכי� שיובילו לאקטביז� חברתי ∗

 

  )Subject matter( מטרות המתייחסות לתוכני הלימוד

 גברי� ,ביסוד האפיסטימולוגיה של לימודי מגדר מונחת התפיסה כי נשי� ∗

ומציאות חייה� ה� יישויות רבות פני� ומורכבות מכדי שנית� יהיה להגביל 

תפיסה . את אופ� ההתבוננות בה� מבעד למשקפיה של דיסציפלינה מסוימת

  תחו� שנית� ללומדו–זו הופכת את לימודי המגדר לתחו� ללא גבולות 

נושא א� על פי שנושא המגדר הוא מעיקרו . מתו� גישה רחבה ופנורמית

הכוללת , רב תחומית, למידה בי� תחומית/הוא מחייב הוראה, חברתי

, סוציולוגיה, אזרחות, חוק ומשפט, כגו� היסטוריה, תחומי� רבי�

  . אומנות ותחומי� נוספי�, מדעי�, פסיכולוגיה

∗ �בהגות הפמיניסטית נתפסת ההבחנה בי� המיני� כהבניה חברתית , בנוס

 ממאפייניו של סדר חברתי זה הוא אחד. היוצרת סדר חברתי ממוגדר

א� מאחר שמדובר . דיכוטומיה היררכית של יחסי כוחות בי� גברי� ונשי�

. הרי שנית� לשנות סדר זה, בסדר חברתי ולא בסדר טבעי או סדר מולד

השינוי עשוי להתאפשר בזכות השאיפה לפירוק תיאורטי ואמפירי של הנחות 
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שבו , יה לבנות סדר חברתי חלופיכדי שאפשר יה, הבונות את הסדר הקיי�

  . זכויות אד� ואזרח תקפות לנשי� ולגברי� כאחד

ובמידה , כי לימודי מגדר ה� בהכרח ביקורתיי�, לאור האמור לעיל עולה ∗

כיוו� שה� בוחני� את הנחות היסוד של כל תחו� שה� , רבה מהפכניי�

ואת את הטיותיה� , לימודי מגדר ג� חושפי� את יחסיות�. עוסקי� בו

וקוראי� לשינוי יסודי באמצעות בדיקה של , הבעייתיות שבהנחות היסוד

או השתקה שרווחו בשיח האקדמי /יחסי כוחות או חשיפה של העלמה ו

ה� קוראי� תיגר על ההתעלמות מהממד המגדרי הממסד , כ��כמו. והציבורי

  .פוליטי ותרבותי המפלה נשי�, כלכלי, סדר חברתי

ח לשיח מגוו� ומעשיר בדבר האופ� שבו מובנה לימודי מגדר פותחי� פת ∗

מי ה� הנהני� ומי ה� , הדרכי� שבה� הוא משועתק, העול� הממוגדר

  .המדוכאי� בסדר חברתי זה וכיצד נית� לשנותו

  

  מטרות המתייחסות לחברה

בחינת המידה והאופ� של התממשות� בחברה , הבנת משמעות� של ערכי� ∗

� וע� מצבי� הדורשי� שיפוט מוסרי ע� אירועי, והתמודדות� ע� תופעות

ה� חלק מתהלי� חינוכו של הפרט הלומד להיות , או נקיטת עמדה ערכית/ו

  .אזרח במדינה דמוקרטית

, חינו� לשוויו� בי� המיני� הוא אחד מיעדיה המוצהרי� של מערכת החינו� ∗

טר� זכו הנשי� לשוויו� , למרות קיומו של חוק שוויו� זכויות האישה: קרי

אי� ביד� לממש את מלוא זכויות האד� , ולפיכ�, כל תחומי החיי�מלא ב

זאת . לימוד נושא המגדר רלוונטי אפוא להבנת המציאות החברתית. שלה�

המחייבת , הראייה המגדרית היא ראייה ביקורתית, מעצ� מהותה, ועוד

וה� על ) her-storyולא , his-storyשהיא (הסתכלות אחרת ה� על ההיסטוריה 

התבוננות . על מגמותיה של ההבניה החברתית והתרבותית של חברהטיבה ו

היא : תרבותית�אחרת כזו מזמנת הערכה מחדש של המציאות החברתית

, הוגנות, צדק,  אמת–כגו� , דורשת התמודדות אמת ע� משמעות� של ערכי�

ולכ� ההתבוננות , ערכי� אלה ה� מאשיות הדמוקרטיה. סובלנות ועוד, חוק
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 מודעות לעוולות חברתיות ומפתחת מעורבות אישית לא רק האחרת יוצרת

אלא ג� ביחס למתרחש בי� כותלי המכללה ובית הספר , ביחס לחומר הנלמד

למעורבות ולפעילות , בכ� היא מהווה מנו� לצמיחה אישית. וא� מחוצה לה�

  .בקהילה

  

  מורה/מטרות המתייחסות למרצה

 ובמרצה ית/ינויי� בסטודנטמקובל להניח כי חינו� הוא תהלי� המחולל ש ∗

מבחינת המורה ההתמודדות ע� הוראת נושא המגדר היא אתגר . כאחד

  . שאינו יכול שלא להוביל ג� לצמיחה אישית, אינטלקטואלי ורגשי

למידה וטיבו של האתגר שה� מעמידי� בפני /תוכני ההוראה, יתר על כ� ∗

הפעלת�  – )הנובע ממהותה של הלמידה(לצד הצור� , הלומדי� והמלמדי�

 ה� בסיס לפיתוח שיח אחר בי� מרצה  כל אלה–של דרכי הוראה מגוונות 

תרומה חשובה לשיפור , לדעת חוקרי� רבי�, לשיח כזה. לסטודנטי�

  .ספרי והמכללתי�האקלי� הבית

  

  ית/מטרות המתייחסות לסטודנט

מפני שהוא רלבנטי , נושא המגדר הוא נושא הקרוב ללב הסטודנטי� ∗

גיבושה של זהות עצמית אינדיבידואלית . ש הזהות העצמיתלתהליכי גיבו

קוגניטיביות , הכרו� בהתפתחויות מוסריות, הוא תהלי� מורכב ודינמי

  . ורגשיות ובבחינה חוזרת ונשנית של המציאות הפנימית והחיצונית

נושא המגדר ולימודו על היבטיו השוני� מזמני� התמודדות מתמדת ע�  ∗

דווקא מפני שהוא דורש : ע� רגשות בדר� אחרתע� דרכי חשיבה ו, ערכי�

יש בו כדי לתרו� להרחבת זוויות הראייה , תחומית�למידה בינתחומית ורב

שבאמצעות� מתבונני� הסטודנטי� במציאות , ולריבוי� של נקודות המבט

  .ומגבשי� לעצמ� את ערכיה� ואת עמדותיה�

גלי� עכשוויי� שמטבעו נוגע נגיעה עמוקה במע, תהלי� למידה כזה בנושא ∗

בטיבה של , )קריירה, משפחה, זוגיות: כמו(ועתידיי� של הסטודנטי� שלנו 
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עשוי לספק לה� כלי� משמעותיי� , החברה שבה ה� חיי� ובטיב תרבותה

  ).2005, הכה� ולש�(י� להתמודדות ע� עצמ� וע� סביבת� נוספ

  

רי� על מנת להשיג מטרות אלה או חלק� יש לקבל את ההנחה כי הכשרת מו

, ההתנהגות הקבועי�החשיבה והחלפת דפוסי כשהדגש הוא , צריכה לעבור שינוי

התנהגות שוני� וחדשי� חשיבה ו בדפוסי ,הצוות החינוכיהגלומי� בעבודת 

או מודעות /הדגש הוא על שינוי בתפיסות מגדריות ו,  במקרה דנ�).1998, פוקס(

  .להיבטי� מגדריי� בתחומי החיי�

 וההדרכה הפדגוגית מונח העיקרו� של הכשרת מורה בבסיס הכשרת המורי�

 כשהמטרה היא ליצור שינוי אצל , ההוראהלתפקיד אישיות מתאימה בעל

 הידע התיאורטי ושיקולי הרחבת : קוגניטיבישינוי: שינוי זה כולל. הסטודנט

בתחומי  המודר�יצירת מעורבות אישית אצל הסטודנט , הדעת המקצועיי�

שינוי :  רגשישינויו , חדשותהוראה רכישת מיומנויות :י התנהגותשינוי. הדעת

סטריאוטיפי� ו דעות קדומותמניעת  , יכולת רפלקטיביתופיתוחעמדות 

   . לשונות ולצדק חברתירגישות ותיחותפ , מודעותחותיפ, מגדריי�

 הפדגוגיי�מדריכי� מרצי� ועל ה לחולל שינוי בקרב הסטודנטי� על הכדי

תהלי� שינוי  ).2000, לוי, 1999, כפיר( נוי והתחדשותבעצמ� לעבור תהליכי שי

 האסטרטגיותהכולל את שלושת הרבדי� המוזכרי� לעיל מחייב בחינה של 

המונחות בבסיס השקפות של אמונות ו, פרדיגמה השלטתה של, בחינו� מורי�

התפיסות החינוכיות של המדריכי� הפדגוגיי� ובבסיס תכניות הלימודי� 

  .ל ובהדרכה פדגוגית בפרטבהכשרת מורי� בכל

, חרדה ואמביוולנטיות, ודאות� מתעוררי� רגשות של אי, תהליכי שינויב, בר�

להימצא  האד� עדי�י, על פי רוב.  מתחושה של אובד� שליטה ואיו�הנובעי�

� של איחדש על מצב ומוכר שעדי� בעיניו מצב ידוע  כיוו�, בסיטואציה עכשווית

ואילו שינוי הסטטוס קוו , חושת הביטחו� שלוידיעה ברורה תורמת לת. ודאות

ביטויי , התחושות הקשות מעוררות התנגדות לשינוי ותוקפנות.  בו חרדותמעורר

 מכא� שרבי� יעדיפו ).1979, פיש וויקלנד, ואצלאוויק( רצו� שביעותכעס וחוסר 

   לא להיכנס לתהלי� של מסע פנימי לעולמ� המגדרי
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 התנגדות מנגנוני� של עלולי� לפתחי� רבי�  פדגוגימדריכי�מרצי� ו, לפיכ�

ג� א� ה� .  מניפולציות רבות כדי להימנע משינוילנקוטלשינוי ודחיית החדש 

ה� עלולי� להימנע ממנו , מהשינוי את היתרונות העשויי� לצמוח מביני�

בי� א� ה� מודעי� לה בי� א� (וג� להכחיש את קיו� הבעיה , בדרכי� שונות

זמנית לחבל �  בוא�, ה� יכולי� להצהיר על כוונות שינוי, תו� כדי כ�). לאו

המעורבות הרגשית הנדרשת מ� . ביעילות� של צעדי השינוי שה� נקטו

בהוראת נושא מגדר אינה מובילה אות� בהכרח ללמד  הפדגוגיי� המדריכי�

  .נושא זה

 

  ?כיצד מגדר בהכשרת מורי�

ג� א� ברור ומוב� כי  כאמור תהלי� של שינוי נתקל בדר� כלל בהתנגדויות

חיוני ויהווה מנו� לצמיחה ולהתפתחות אישית וקולקטיבית , הכרחיהשינוי הוא 

, ישנה חשיבות רבה לתהליכי שיתו� של כלל הסגל האקדמי, לכ�). 1998, פוקס(

מנת לבדוק את התפיסות החינוכיות שלה� בהקשר המגדרי ויישומ� בעבודה � על

 להתמודד ע� הכנסת נושא המגדר ללימודי חשוב, לצד תהליכי� אלה. המעשית

  . הספר� הדיסציפלינות וללימודי הפדגוגיה בגישה מערכתית כשהפני� לכיוו� בית

  

  הנחות יסוד

תוכנ� , יחד ע� זאת. זכויות האד� והאזרח ה� אב� פינה בכל משטר דמוקרטי

החלת� . ה� עניי� של התפתחות היסטורית, של זכויות אלה ובעיקר מושא החלת�

, של זכויות האד� והאזרח על נשי� היא פרי של מאבק חברתי ממוש�

שעקבותיו ניכרי� ג� באופ� טיפולה של מדינת ישראל בעקרונות הדמוקרטיה 

קיו� שוויו� זכויות חברתי ומדיני לכל האזרחי� ללא הבדל : הישראלית כמו

 1951בשנת . 1948כפי שכתוב בהכרזת העצמאות של ישראל משנת , גזע ומי�, דת

  . חוק שוויו� זכויות האישה–מצא המחוקק להחיל חוק זה מפורשות על נשי� 

  

למרות השינויי� ההיסטוריי� וא� על פי שהנשי� מהוות יותר ממחצית 

נשי� ה� מיעוט מקופח לא רק . ה� עדיי� בגדר של מיעוט, האוכלוסייה בעול�

ו מתקיי� פער שב, אלא א� בעול� המערבי הדמוקרטי, במדינות לא דמוקרטיות
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מקור הפער הוא . בי� מעמדה החוקי של האישה לבי� מעמדה בחברה ובתרבות

� תרבותיי� פטריאכליי� מסורתיי� המונחלי� במודע ובתת� מנגנוני� חברתיי�

נוגדי� , שבעצ� טבע� מעניקי� קדימויות לגברי�, מנגנוני� אלה. מודע עד היו�

עלי� לדיכוי חלק מפני שה� פו, את מהויות היסוד של הדמוקרטיה

וחוסמי� את דרכו להגשמה מלאה של זכויות האד� , המי� השני, מהאוכלוסייה

  .  שלו

המכירה , התרבות הדמוקרטית בחברה מודרנית היא בעלת גישה פלורליסטית

, שלרוב היא לרעת הנשי�, השונות בי� גברי� ונשי�. בזכות קיומה של שונות

שיש בו כדי לתרו� לאינטראקציה , �נתפסת היו� במידה הולכת וגוברת כמנו

שוויונית , בי� איכויות גבריות ואיכויות נשיות ולאפשר צמיחת מציאות חדשה

  .יותר וצודקת יותר עבור נשי� וגברי� כאחד

על תגובות , ערכי� ודפוסי� תרבותיי� משפיעי� על אופני חשיבה ושיפוט

עות לגבי העדר ידע וחוסר מוד. רגשיות ועל התנהגות� של בני האד�

על מוסדות ועל מנגנוני� , על מבני�' מגדר'משמעויותיו והשלכותיו של ה

וקיומ� של פרדיגמות ומיתוסי� הקשורי� במגדר מעכבי� , חינוכיי� חברתיי�

  . התפתחות אינדיבידואלית של נשי� וגברי� כאחד

קיימת שונות רבה בי� בעלי השקפת עול� דתית לבעלי השקפת עול� חילונית 

לכ� . נוגע להגדרת המציאות ומשמעויותיה ובכל הנוגע למהותו של הידעבכל ה

מהווה העיסוק בסוגיות , שבה אינה קיימת הפרדה בי� דת למדינה, בישראל

תו� התמודדות ע� תפיסת האישה וע� תפיסת הזוגיות (מגדריות ובהשלכותיה� 

רבות נדב� חשוב ביותר לביסוסה של ת) והמשפחה במסורת היהודית לדורותיה

  . דמוקרטית

במרכז לימודו של תחו� המגדר בהכשרת מורי� עומד הנושא הערכי של זכויות 

עשוי להביא לשינוי יחסי הכוח , לימוד נושא זה על כלל היבטיו. אד� ואזרח

  .וליצירת מובילות אישית בהיבטי� חברתיי� ותרבותיי� שוני�

  :הנ� אבני דר� בקידו� לימודי מגדרהנחות יסוד אלה 

ולכ� יש לטפל בו ברגישות , דר הוא נושא ערכי הנושק לתחומי דעת שוני�מג ∗

תו� מת� כבוד הדדי להיבטי� התרבותיי� של הסטודנטי� ושל סגל 

  .ההוראה
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הכשרת המורי� מהווה מנו� להקניית ערכי� מגדריי� וחלו� הזדמנות  ∗

  .לחברה צודקת ושוויונית

ות לימודי� בהכשרה התמודדות נכונה ואפקטיבית ע� נושא מגדר בתכני ∗

מחייבת היערכות מערכתית של כלל הגורמי� השותפי� לתהליכי ההכשרה 

  .במכללה

המרצי� והמדריכי� הפדגוגיי� מהווי� סוכני שינוי משמעותיי� המשפיעי�  ∗

ולכ� מרכזיות� בהדרכה היא , רבות על הסטודנטי� בעבודה המעשית שלה�

  .תנאי הכרחי

חייבת הנהלת המכללה , ה ובהדרכהבהצלחת הטמעת נושא המגדר בהורא ∗

ולפעול במלוא הרצינות והאחריות לשילוב ' בעיית המגדר'להכיר בקיומה של 

 .נושא המגדר בתכניות הלימודי� בהכשרת מורי�

  

  פעילויות המקדמות שילוב מגדר בהכשרת מורי�

הספר נית� לעסוק בנושאי המגדר �במהל� הכשרתו של הסטודנט במכללה ובבתי

  . פתח אות� בהקשרי� שוני� ובמגוו� של פעילויות חינוכיותהשוני� ול

  :להל� מספר דוגמאות לפעילויות אלה

וקורסי� מתקדמי� ' לימוד קורס חובה בהכשרה לסטודנטי� בשנה א ∗

 . ומעלה' וסמינריוני� בשני� ב

לימוד נושא המגדר כסוגייה חינוכית בדיסציפלינות בהיבטי� התיאורטיי�  ∗

 .הספר�� ולהטמעה בבתיוהקניית כלי� ליישו

לימוד סוגיות חינוכיות בהדרכה פדגוגית תו� התייחסות להיבטי� מגדריי�  ∗

השתתפות בכיתה , הישגי� ומגדר, חינו� ערכי, בעיות משמעת ומגדר: כמו

ספרות מקרי� , יומני� רפלקטיביי�, ניתוח שיחות משוב, כ��כמו. ומגדר

 .וחקר אירועי� תו� התייחסות למגדר

קורסי� לסגל האקדמי בנושא מגדר להעלאת מודעות� של סדנאות ו ∗

 .המרצי� לנושא ולפיתוח חשיבה רפלקטיבית

 .תכנו� ובניית יחידות הוראה בתחומי דעת שוני� בראייה מגדרית ∗
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 .פיתוח מטלות ומשימות לכיתה ולבית תו� הדגשת היבטי� מגדריי� ∗

  .פיתוח עזרי הוראה המדגישי� שוויו� לבנות ולבני� ∗

ספר המקדמי� את נושא המגדר � בניית מרכזי למידה במכללה ובבתיפיתוח ו ∗

  .בתחומי תוכ� שוני�

הספר � פיתוח יוזמות חינוכיות המדגישות את התרבות השוויונית בבית ∗

  .ובחברה

הספר �לתלמידי� ולהורי� בבית, בניית סדנאות משותפות למורי� ∗

  . המתמודדות ע� סוגיות מגדריות ונרטיבי� מגדריי�

  .ספרית המקדמת את התלמידי� ואת התלמידות כשווי��נה ביתבניית אמ ∗

. הספר ובמכללה בנושא מגדר�קיו� ימי עיו� ואירועי� מרכזיי� אחרי� בבית ∗

 ). במר��8 ציו� יו� האישה הבינלאומי החל ב: למשל(

  

מניסיוני המצטבר בהכנסת נושא מגדר לתוכנית ההכשרה כקורסי בחירה 

עולה כי , )2001, גלעד, 2003, גלעד, 2006, הגלעד וקלוסק(ובעבודה המעשית 

� טי� אינ� ערי� ואינ� מודעי� להבדלי� בי� המיני� בכיתות ובבתינטודס

במרבית המקרי� ה� חוזרי� על אות� הדפוסי� המוכרי� לה� . הספר

במהל� המפגשי� בקורסי מגדר ובשיעורי . הספר� מתקופת לימודיה� בבית

ולאחר שה� עוברי� תהלי� , ה לסוגיה זוהפדגוגיה ה� נחשפי� בפע� הראשונ

 ה� נעשי� מודעי� יותר – לאת המודעות ולחשיפה לנושא המגדרלמידה להע

ה� מבטיחי� לשנות את התנהלות� . יו� שלה��להיבטי� מגדריי� בחיי היו�

הספר ולייש� הלכה למעשה את ער� השוויו� ואת מת� �כפרחי הוראה בבתי

  . ספר�המעשית בבתיההזדמנות השווה במהל� העבודה 

  

    �יכוס

מרצי� ומדריכי� פדגוגיי� נכנסי� לתהלי� למידה משות� במש� , ודנטי�טס

 כל אחד מגיע בתחילת כל –ג� הסטודנט וג� חבר הסגל האקדמי . ארבע שני�

אי� ספק . של עמדות ושל ערכי� הייחודי לו, של אמונות' סל'הלימודי� ע� שנת 

הבדלי� בתפיסותיה� ובהתנהגויותיה� בכל  �יו� שלה� קיימי�כי בחיי היו�
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סגל ההוראה וא� מדריכי� , סטודנטי� להוראה. הקשור לנושא המגדר

סדנה אשר תאפשר לה� לבדוק את התפיסות /צריכי� לעבור הכשרה-פדגוגיי�

זאת מתו� אמונה כי . טיפי�ואת העמדות ואת הסטריא, את האמונות, האישיות

היא שתנחה אותו , ת אמונתו של המורההגישה השוויונית שעליה מושתת

הספר ובעיצוב עשייתו החינוכית �ביצירת תרבות חינו� שוויונית בבית

  . והפדגוגית

הכשרת המורי� צריכה לדאוג שהסטודנטי� ייחשפו לנושא המגדר ויעברו 

תהלי� כזה יאפשר לסטודנטי� בחינה . תהלי� של העלאת המודעות לנושא

המפגשי� במהל� השנה . אישי של כל אחד מה�ה' �אמימאני 'מחודשת של ה

בשיחות ובדיוני� ה� . לצאת למסע היכרות ע� עצמ� יעודדו את הסטודנטי�

של , יהפכו לשותפי� בתהליכי� של שיקו� ושל אומד� עצמי של הנחות יסוד

הלמידה בהיבט מגדרי בהכשרת , כמו כ�. ערכי� ושל חשיבה סטריאוטיפית

ע� , � חלו� הזדמנויות למסע היכרות ע� חבריה�ודנטי הסטמורי� תפתח בפני

עובדה זו מקבלת משנה תוק� כשמדובר על . התנהגות� וע� תפיסת� את הזולת

  .מקצוע ההוראה כמקצוע נשי ועל המשמעויות ועל ההשלכות הנובעות מכ�
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  - ממשולש ההדרכה הפדגוגית למעגל ההדרכה

(PDS)   השיתופי �היבט מגדרי - במסגרת הדג  

 

  שוש מלאת

  )ל"משה זילברשטיי� ז' מוקדש לזכרו של פרופ(

  

  מבוא

במרכיבי ההתנסות המעשית בתכניות ההכשרה להוראה מופיעות בדר� כלל 

  .שלוש דמויות עיקריות

מרכיבי� אלה מכוני� . מאמ� והסטודנט/ החונ�המורה, המדרי� הפדגוגי

 –מהנחיה ומהדרכה, משולש זה בנוי מחונכות, למעשה. 'משולש ההדרכה'

 את הדר� לרכישת ידע סוללי�ה מרכיבי�שלושה מרכיבי� הנתפסי� כ

, למניעת נשירה, ההדרכה שואפת להתפתחות מקצועית של הסטודנט. ההוראה

היחסי� בתו� משולש . מקצועי' אני מאמי� 'לשיפור מיומנויות ההוראה ולבניית

על הדימוי העצמי ועל , ההדרכה קשורי� למשא ומת� ומשפיעי� על הלמידה

המיקו� , תפיסת התפקיד. מידת השליטה בסיטואציה של כל אחד מהשותפי�

. ידי אחרי� קובעי� את המשולש ואת הצלחתו� ידי עצמו ועל�של כל שות� על

 מאפשרת לבדוק כיצד נוצרי�  (Positionung Theory)תיאוריית המיצוב

כיצד מביני� אות� השותפי� לתהלי� וכיצד , ומתפתחי� יחסי� לאור� זמ�

  ).Bullough, 2004)& Draperומדוע ה� משתני� 

 אחד – ) Bullough, 2004)& Draper' החסר מודל'מבוסס על ' משולש הנכשל'ה

  .חיותו המקצועיתממרכיבי המשולש אינו מקבל את ידע האחר ואת מומ

'�בנוי על תפיסת ההוראה כמקצוע ) 2005, זילברשטיי� וגוז(' המשולש הנכס

 תה� מחויבי� לֵכנו. תפיסה המשותפת לכל השותפי�, רפלקטיבי� פרקטי

לכל אחד ברור מהי . ולאותנטיות ומפתחי� תקשורת טובה ודינמיקה חיובית

  .� חיוניותו של האחרובאותה מידה ברורה לו ג, חיוניותו לצמיחה מקצועית
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מעגל ההדרכה 'ל' משולש הנכס�'בדג� ההכשרה השיתופי ישנו מעבר מה

הבוני� יחד קהילה לומדת בעלת אופי ,  מעגל מרובה משתתפי�–' הפדגוגית

בחינת� של מעגל . תרבותי החשובה להתפתחות הפרופסיונאלית� חברתי

דריות ההדרכה ושל תפיסת התפקיד של השותפי� במשקפי התורות המג

  .והפמינסיטיות הביאה לראייה חדשה של ההתרחשויות בקהילה הלומדת

חשפה את היסודות המגדריי� של מעגל , נקודת המבט המגדרית, ראייה זו

  .ההדרכה הפדגוגית

היוצר מערכת , מאמר זה מציג את ההשקפות המגדריות שבבסיס מעגל ההדרכה

ר מהדג� המסורתי לדג� הוא מדגיש את המעב. יחסי� מורכבת שפני� רבות לה

למעגל הדרכה רב שותפי� תו� כדי ' משולש ההדרכה'השיתופי ואת המעבר מ

הטלת זרקור על השקפות מגדריות ופמיניסטיות העשויות להיות הרות גורל 

  1.למתכשרי� להוראה

  :במאמר שישה פרקי�

ואת ) PDS( מתאר את הדג� השיתופי �פרק ב;  עוסק במשולש ההדרכה� פרק א

סיפורי ' עוסקי� ב�ה�פרקי� ד ו;  ד� בהיבט המגדרי�פרק ג; פעולתודרכי 

 � של שותפות מכללה' סיפור מקרה'פרק ד עוסק ב. המוארי� באור מגדרי' מקרה

פרק ה מציג ; )הוא מתייחס לתפיסות התפקיד של כל אחד מהשותפי�(ס "בי

�  הנו סיכו� פרק ו. שלה' אני מאמי�'יומ� של סטודנטית המתארת בו את ה

ובו מודגש הקשר בי� מעגל ההדרכה המשמעותית להיבט המגדרי של , הנאמר

  . תפיסות העול� של השותפי�

  

  משולש ההדרכה. א

בתכניות ההכשרה של המורי� ) הפרקטיקו�(במרכיב ההתנסות המעשית 

אשר למערכת היחסי� ביניה� השפעה רבה על , מופיעות שלוש דמויות מרכזיות

המורה , המדרי� הפדגוגי: הדמויות ה�. י�טיב הכשרת� של הסטודנט

  .החונ� וכמוב� הסטודנט/המאמ�

                                                 
1
 תודות לעדנה גוז 
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� המדרי� הפדגוגי מייצג את התרבות האקדמית של המכללה ואילו המורה

 שונות המקיימות תאלו שתי תרבויו. החונ� מייצג את התרבות הבית ספרית

  .ביניה� יחסי גומלי� שהסטודנט המתכשר להוראה מתפקד בה�

  

, הל� שנות הכשרת� של פרחי ההוראה במכללה להכשרת מורי�במ, בישראל

במקביל ללימודי חינו� . מוש� דגש על ההכשרה המעשית בבית הספר

מורה מנוסה (חונ� מאמ� � צופה פרח ההוראה בעבודתו של מורה, �תיאורטיי

עוזר לו בעבודתו ומבצע משימות הוראה שונות שמטיל עליו , )המלמד בכיתה

 זו היא לאפשר לפרח ההוראה להתנסות ה דר� הכשרמטרתה של. פ"המד

  .כדי שירכוש את מיומנויות ההוראה, ולתרגל פעילויות שונות בהוראה

בית � קיימי� מודלי� רבי� להדרכת הסטודנטי� המתנסי� ולקשרי אקדמיה

 תיארו שלוש (Wang & Odell, 2002)וונג ואודל , בסקירת�).  Slick,1998(ספר 

: אפיינות את עבודת ההדרכה במוסדות להכשרת מורי�תפיסות מרכזיות המ

עיקר תפקיד� של , במקרה זה. שמה את הסטודנט במוקד ההכשרה, הראשונה

תמיכה זו באה לעזור . המדרי� והחונ� הוא לתמו� רגשית בסטודנט

הספר � בהתמודדותו ע� הל� המציאות שהוא נתקל בה בכיתה הלומדת ובבית

יי� הנובעי� מקונפליקטי� בי� החיי� האישיי� ולסייע לו בהפחתת לחצי� רגש

שפתירת , הנחתה של גישה זו היא). Gold, 1996(והדרישות המקצועיות 

הקונפליקטי� האישיי� תסייע לסטודנטי� להתמודד בדר� טובה יותר ע� 

ובכ� תסייע לה� להתפתח , הדרישות המקצועיות הכרוכות בעבודת ההוראה

התפיסה השנייה ). Hulling, 1999(� טובי� מבחינה מקצועית ולהפו� למורי

ספרי ולהתבסס על � מניחה כי ההכשרה צריכה להיער� בתו� הקונטקסט הבית

הלמידה צריכה להתמקד בידע מעשי ובידע התרבות החברתית של . חקר מקרי�

המשמשי� כמודל , במקרה זה המדרי� והחונ�. בית הספר שבו נעשית ההוראה

,  בהוראה והיכרות מעמיקה ע� התרבות הבית ספריתשל מורי� בעלי ניסיו� רב

ספריות � מובילי� את הסטודנטי� לנתח סיטואציות הוראה וסיטואציות בית

)Resnik, 1987 .( אשר �מהפכני �התפיסה השלישית מנסה להכשיר מורי

. יחדירו רפורמות למערכת החינו� ויהפכו אותה למערכת צודקת ושוויונית יותר
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המדרי� והמודר� . המדרי� והחונ� הוא להיות סוכ� שינויתפקיד , במקרה זה

ובעקבות כ� הופ� , מעוררי� במשות� שאלות הנוגעות לכל אספקט בהוראה

. תרבותי� הסטודנט למורה ביקורתי הרואה בהוראה מכשיר לשינוי חברתי ורב

)Cochran-Smith & Lytle, 1999.(  

הנובע משינוי בתפיסת שינוי , ניכר כי לאור� השני� ההדרכה עברה שינוי

החל מתפיסתה כמדע יישומי ועד , ההוראה ובתפיסת ההכשרה להוראה

תפקיד המדרי� והחונ� שהתמקד בעבר . רפלקטיבי�לראייתה כעיסוק פרקטי

בבדיקת שליטתו של הסטודנט בידע של התחו� מתמקד עתה בעזרה בהקניה 

י לאפשר למורה שיש בה� כד, של התנהגויות ומיומנויות מעודדות אוטונומיה

וח פית(לעתיד לבחו� את עשייתו ולהיות אחראי להתפתחותו המקצועית 

, 2002 ,זיו� בר, 1998, זילברשטיי�(. רפלקטיביות וכלי� למחקר פעולה

Zeichner, 1992.(  

. המדרי� והחונ� הפכו מאנשי בקרה לאנשי� שתפקיד� לחולל שינוי התפתחותי

נטראקציות חוזרות שינויי� ידי אי� ה� מתפקדי� כמתוו� המחולל על

טל . (שינויי� שיש בה� כדי להשפיע על אישיותו של הסטודנט, קוגניטיביי�

על מנת לעשות זאת ה� נדרשי� להיכרות קרובה ולקשרי� הדוקי� ). 2001', וחב

 ,Feinman-Nemser, 2001 Slick ;;2005, זילברשטיי�(בינ� לבי� הסטודנט 

1998.(  

כי תפקיד ההדרכה מורכב ביותר ודורש ה� , תטוענ) Odell,1990(אודל 

בתכניות : כגו�, מיומנויות של הדרכה והערכה וה� ידע במגוו� רחב של תחומי�

בצורכיה� של , בשלבי ההתפתחות המקצועית של המורה, להכשרת מורי�

בפיתוח רפלקטיביות ובהכרת המדיניות , בהוראת מבוגרי�, מורי� מתחילי�

  .פרהס� והפילוסופיה של בית

פ המורכב "מורכבות זו של תהלי� ההדרכה באה לידי ביטוי במהות תפקיד המד

תפקידו של , במילי� אחרות.  הדרכתי–והשני ,  הוראתי–האחד : משני תחומי�

אלא כולל , פ אינו מצטמצ� להוראה אינפורמטיבית תיאורטית גרידא"המד

עה מ� העיו� שבו קיימת תנו, סטרי�הדרכה להיווצרותו ולקיומו של קשר דו

ובו זמנית מתקיימת בו תנועה מ� ההתנסות , והתיאוריה אל מעשה ההוראה
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שני התהליכי� מעוגני� בלמידה מצבית . הספציפית אל ההכללה התיאורטית

  ).1995, זיו ואחרי�. (פ"מידה רבה על ידי המדמודרכת ומכוונת ב

 א� ,בתהלי� ההתנסות המדרי� הפדגוגי עבד בצמוד למורה מאמ�, בעבר

וא� לא , במרבית המקרי� לא היה קשר שיטתי בי� בית הספר ומוסד ההכשרה

). 1995, זיו ואחרי�(� המאמ� למדרי� הפדגוגי התקיי� תהלי� עבודה משות� בי

: תומר זיהתה שתי תפיסות עיקריות, בתפיסת המדרי� הפדגוגי את תפקידו

, פתחותיתהת(ומקצועית , השמה דגש על הצמחת הסטודנט כאד�, תהומאני

היא . השמה דגש על ההכשרה המקצועית של הסטודנט, )מעצבת או מייצרת

למדרי� הפדגוגי בעל . מצאה כי יש זיקות בי� תפיסות אלה לבי� סגנו� ההדרכה

לבעל סגנו� הוראתי יש ,  של התפקידתסגנו� הדרכה ייעוצי יש תפיסה הומאני

ב הוראה וייעו� יש ולבעל סגנו� המשל, תפיסה מקצועית מייצרת או מעצבת

לרוב תפיסה מקצועית התפתחותית שבה יש התאמה של ההכשרה לצורכי 

זיו מצאה כי כשני שלישי� מהמדריכי� הפדגוגיי� � בר). 2000, תומר(הסטודנט 

והמפתחות את האוטונומיה , שחקרה דירגו התנהגויות המסייעות לסטודנט

 ייחסו את החשיבות ורק כשליש, והיכולת הרפלקטיבית שלו כחשובות ביותר

, זיו� בר(הרבה ביותר להקניית ידע עיוני ולקישור בי� ידע זה למעשה ההוראה 

, יש שמצאו כי הדגש הרב ביותר הוש� על הגישה היישומית, לעומת זאת). 2000

שבה המדרי� מדגיש את המעבר מהתיאוריה למעשה ופחות את פיתוח החשיבה 

  ).1995 ,זיו ואחרי�(הרפלקטיבית אצל הסטודנט 

ת ההוראה ובתפיסת נראה כי ההדרכה עברה שינוי הנובע משינוי בתפיס

וכתהלי� (רפלקטיבי �תפיסת ההוראה כמקצוע פרקטי .ההכשרה להוראה

מסלולי . משפיעה ישירות על תפיסת ההכשרה להוראה) התפתחותי ממוש�

הלמידה ההתנסותית בוני� את הציר המרכזי שעליו מתבססי� ואליו 

הפרקטיקו� הופ� מזירת האימו� שבה הסטודנט נדרש . הלימודי�מתייחסי� 

לייש� את אשר למד בקורסי� התיאורטיי� להתנסות בהוראה שעליה 

קבלת הלמידה . מתבססי� ואליה מתייחסי� בקורסי� התיאורטיי�

ההתנסותית כציר מרכזי בתכניות ההכשרה משפיעה על היחסי� הקיימי� בי� 

  .בי� בתי הספר והשותפי�המוסדות המכשירי� מורי� ל
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המשולש '(עלולה להיכשל ' משולש ההדרכה'מערכת היחסי� המורכבת ב

המשולש '(ועשויה להצליח ) Bullough R.V.Jr & DarperJ.R, 2004 –' הנכשל

�  ).2005, גוז ופיינבסקי,  זילברשטיי�–' הנכס

כדי לבחו� את היחסי� המקצועיי� במשולש ההדרכה ולהבי� מתי מדובר 

  ). Positioning Theory( המיצוב  בתיאוריתשלו� ומתי בהצלחה נעזר בכי

מנהלי :  בהמדובר במערכת יחסי� מורכבת בי� המשתתפי�, פי תיאוריה זו� על

  . שביניה�פי� על האינטראקציות "מורי� ומד, ספר�בתי

לאחריות , לתפקידיו, לעמדותיו, לכל משתת� יש דעות ותפיסות משלו בנוגע

 לחובותיו ובנוגע לחלוקת הכוח והסמכות בתו� המערכת ,המוטלת עליו

)Bullough & Darper, 2004, p. 408 .(  

האינטראקציות והיחסי� בי� המשתתפי� במערכת נקבעי� על פי הדר� שבה כל 

הוא יכול , לדוגמה. אחד ואחד ממצב את עצמו למול האחרי� בתו� המערכת

כבעל כוח ויכולת ,  תוק�כבעל ידע שיש לו, לראות את עצמו כבעל סמכות

כבעל דעות , להשליט את דעותיו ואת עמדותיו על האחרי� בתו� המערכת

, לאופ� שבו הוא ממצב את עצמו בתו� המערכת. מהימנות ומוחלטות ועוד

יש השפעה על האופ� שבו ממוצבי� האחרי� , ואפילו א� יהיה סמוי ולא מפורש

בי� את עצמ� משפיע על האופ� שבו האחרי� ממצ, באותה מידה. בעיניו

  .המיצוב העצמי של המשתת� היחיד

נית� להשתמש בתיאוריית , )Bullough & Darper, 2004(לפי בולו ודרפר , על כ�

כיצד הפרטי� בתו� משולש מערכת "המיצוב כסכמה אנליטית כדי להבי� 

כיצד ה� מביני� , ההדרכה תופסי� את תפקיד� ואת האחריות המוטלת עליה�

ומה תפקיד� בתהליכי החניכה ', להיות מורה ראוי'תו של המושג את משמעו

ייתכ� למשל ). 408' עמ, ש�" (וההתכשרות של הסטודנטי� לקראת מעמד זה

היא ', מדע יישומי'פית מאמינה בגישה הרואה את ההוראה כ"מצב שבו המד

היא מאמינה שבידה נמצא ; מאמינה שאת תורת ההוראה לומדי� במכללה

. שנכו� להנחיל לסטודנטי�' האמת'וזו ', אמת מקצועית'המוכח כהידע התק� ו

דרישתה תהיה שהמורה המאמנת תעמיד לרשותה את כיתת האימו� , ממילא

 שבה� הסטודנט יוכל לייש� את שלמד ולמלא את המטלות תותיצור הזדמנויו
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פית את עצמה כבעלת הידע "שבו ממצבת המד, מצב זה. שהיא הטילה עליו

נטי שיש להקנות לסטודנט עשוי למצב את המורה המאמנת התק� והרלוו

  .או בעלת ידע שגוי או לקוי,  כחסרת ידע מקצועי בעל תוק�–בעמדה נחותה 

מנגד ייתכ� מצב הפו� שבו המורה המאמנת מאמינה שהידע שהוכח כמעשי 

מצוי דווקא , וה� א� משיגי� בזכותו הישגי�, וכיעיל בעבודה ע� התלמידי�

פית מציעה רחוק מ� " שהמדידווקא הידע האקדמ, � שלדעתהייתכ. בידיה

מופשט ורחוק , י ידע תיאורט–ההקשר ומ� המציאות של ההוויה הבית ספרית 

  .למידה קונקרטיי�� ממצבי הוראה

המשתתפי� במערכת נוקטי� עמדה , )ש�(בשני המקרי� על פי בולו ודרפר 

, פי מודל זה�על). deficit model(' מודל של חסר'המוגדרת כפעולה על פי 

�ההשפעה , השליטה, בעל הסמכות, הדובר הוא בעל הידע התק�� המשתת

לקוי או ', חסר'נמצא בעמדה של , העומד ממול, האחר;  במערכתתהלגיטימי

מצבי� כאלה יכולי� . עמדתו אינה שוות ער� לעמדת הדובר, היינו. שגוי

ראה היא בבחינת להתרחש במשולש ההדרכה הפועל על פי התפיסה שלפיה הו

  .מדע יישומי

, בדג� זה קיימת ההכרה שלשתי השותפות בהדרכה. שונה המצב בדג� השיתופי

שבאמצעותו ה� יכולות להדרי� , יש ידע בעל תוק�, פית והמורה החונכת"המד

אבל ידע זה , אמנ� כל שותפה היא בעלת ידע ייחודי. ולחנ� את הסטודנטי�

,  כיוו� שכ�;דה העצמית אינה בלעדית לההעמ. נחו� להתכשרותו של הסטודנט

חייבת להיות הכרה הדדית בצור� לחבר בי� שתי , חייבת להיות הידברות

 והתיאורטית והתרבות של ת התרבות האקדמי–תרבויות שה� מקורות ידע 

תרבות שלישית שתיווצר במשות� תחבר בי� שתי . העשייה ההוראתית בפועל

  .שפעה והיכולת לחנ� את הסטודנטי�ל תו� חלוקת כוח הה"התרבויות הנ

) Bullough & Darper, 2004(בולו ודרפר , באשר למעמד� של הסטודנטי�

כאשר השותפי� , מצביעי� על מצבי דילמה שאליה� נקלעי� הסטודנטי�

המודל ' נוהגי� על פי –) או החונכת(פית או המורה המאמנת " המד–בהכשרה

את הדרכת� ואת הנחיותיה� של ? ייתולמי ה� יצ;  (deficit model)'של חוסר

מסתבר שבהכרעות אלו מעורבי� ג� גורמי� אחרי� מלבד ? מי ה� יקבלו
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פית להערי� ולקבוע א� "א� על המד, למשל. הגורמי� המקצועיי� הטהורי�

שבו הוא , עשוי להתעורר מצב, הסטודנט יכול להמשי� את לימודיו במכללה

ייתכ� ג� . צודקת) או החונכת(מנת יציית לה ג� כאשר יחשוב שהמורה המא

שגורל הסטודנט בהמש� לימודיו ובשיבו� להוראה כמורה טירו� , מצב הפו�

או של מנהלת בית ) או החונכת(יהיה תלוי בהמלצתה של המורה המאמנת 

 ייתכ� שבמצבי קונפליקט מעי� אלה תגבר קבלת הסמכות של המורה �הספר

  ).או החונכת(המאמנת 

יאוריה זו לכל אחד מהשותפי� במשולש ההדרכה יש תפיסת על פי ת, כלומר

 Deficit(' מודל החסר'. תפקיד והבנה ביחס למיקומו בהתנסות המעשית

Model( בתיאוריית המיצוב מסביר את הכישלו�.  

, בחוסר של האחר או בחוסר של עצמ�, כאשר השותפי� מכירי� ביכולת� ה�

פי תיאוריות � על, לעומת זאת. קמערכת היחסי� מובילה לקונפליקטי� או לנת

כאשר כל אחד מהשותפי� , בקונטקסט המיוחד של הפרקטיקו�, המיצוב

מערי� את תפקידיה� של האחרי� ומבי� , מבי� את תפקידו' משולש ההדרכה'ל

, היינו. השיח ביניה� הופ� לשיח פורה, את תחומי האחריות שלו ושלה�

בלי� משמעויות רחבות בתהלי� מק' מורה טוב'ו' הוראה ראויה'המושגי� של 

  .'משולש נכס�'ל' משולש ההדרכה'ההכשרה והופכי� את 

  

  משולש ההדרכה הנכס�

לאור ' משולש הדרכה נכס�' מתואר 4' בנייר עבודה מס, אצל זילברשטיי� וגוז

  :להל� מספר ציטטות מיומ� זה). 2005, זילברשטיי� וגוז(יומנה של סטודנטית 

  

.  להכשרת המורי�תות מחויבראשית מורה צריכה להי"

היא צריכה לראות מחויבות זאת כחלק מתפקידה 

אול� . ולהתמסר לו כפי שהיא מתמסרת לחניכת תלמידיה

ג� לא כל מורה טוב . לא כל מורה מתאי� לתפקיד זה

, להשיל מעצמהאנו דורשי� , וזאת משו� שממורה חונכת

לדעת לשת� את הסטודנטיות בשיקולי דעתה , להיפתח

  ."תוו� בי� המעשה ובי� התיאוריוולת
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תכונות הנדרשות מ� המורה אכ� מצליחה לתמצת שתי ) הסטודנטית(דינה 

 ,Feiman-Nemser(עליה להיות מסוגלת לחשוב בקול ר� ראשית . החונכת

עליה להתנהג בדיגו� שאנו , דהיינו. ולשת� את מודרכיה בשיקולי הדעת) 1998

אנו מצפי� , שנית) Gorrell &Capron, 1990(מזהי� אותו כדיגו� קוגניטיבי 

  .ת מסוגלת לחבר ולקשור אל עול� העשייה תיאוריותממנה להיו

באופ� שיפעלו , יש להכשיר את המורות החונכות בתורות הדרכה, בנוס� לכ�

במת� משוב ובשאר פעולות , ברמה מקצועית ויגלו בקיאות במיומנויות ההדרכה

  :לדעתה של דינה. ההדרכה

  

 יודעות לספר ולשת� תות שבצורה אינטואיטיבייש מור"

א� א� חותרי� להוראה , אחרי� בכל צעד שה� עושות

אני מאמינה שיש להכשיר , )ההדגשה של דינה(כפרופסיה 

את המורות בצורה כזאת שתאפשר לה� להגיע אל 

  .הסטודנטית ולקד� את הכשרתה

המפגש המשולש הוא דג� מצוי� שיש לקיי� לעתי� 

� הוא מזמ� הידברות על היבטי� דידקטיי�כי, קרובות

. פדגוגיי� ומאפשר לעשות חיבורי� ע� התיאוריות

) מורה חונכת(אישרה לנרקיס ) פית"המד(השיחה בנוכחות 

   ".ולטעמי בכלל להתייחס יותר, להתבטא יותר

  

, אמו� וכבוד הדדי, פתיחות, כאשר במערכת היחסי� המשולשת שוררי� כנות

�  לא רק שאינה בולמת את שט� שיחתה של המורהפית"נוכחותה של המד

  :היא מעודדת אותה, אלא להפ�, החונכת

  

השיחות שהיו לנו ביחד היו מצוינות וזאת בזכות נוכחות� 

והדברי� אות� העלית גרמו ג� למורה ) פית"המד(

הפגישות עמה היו . להעיר ולהאיר, החונכת להתייחס

רה החונכת ואני חושבת שהיוו דג� למו, מאוד מועילות

  .ומקו� ללמידה לאלו היבטי� להתייחס
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  ? וכיצד הוא  מתנהלPDS -מהו  ה. ב

) Professional Development Schools(בתי ספר להתפתחות פרופסיונאלית 

P.D.S   �בתי ספר שותפי �ג �המכוני– Partner Schools , בתי ספר �הנ

מטרה לחקור ולפתח מורי� מתחילי� ומורי� מנוסי� ב, לפיתוח פרחי הוראה

  ).2000,   אצל אריאב וקליינארדHolmes Group, 1990(את מקצוע ההוראה 

שלפיה תנאי מהותי להכשרה טובה ולשיפור , בבסיס הרעיו� עומדת התפיסה

, הספר� ההוראה בבתי הספר הוא שותפות מלאה והדוקה בי� המכללה לבית

 –תי התרבויות צמצו� הניכור בי� המוסד האקדמי לבי� השדה וקירוב ש

שיתו� הפעולה בי� שתי . התרבות הבית ספרית ותרבות המכללה האקדמית

בית ספר בכל רמות הפעולה � המערכות בא לידי ביטוי בקשרי גומלי� מכללה

ומתבטא במעורבות ובאחריות משותפת להכשרת הסטודנטי� ולביסוס תהליכי 

  .שינוי בבית הספר

  ): Levine, 2003(ארבע מטרות מרכזיות בבסיסו של רעיו� הפיתוח המקצועי יש 

 .לשפר את התכניות להכשרת המורי� .1

 ).מורי� ובעלי תפקידי�(לפתח את צוותי בתי הספר  .2

 .לקד� את הישגי התלמידי� בבתי ספר אלה .3

ליזו� ולקיי� מחקרי� שמזיני� ומקדמי� את המטרות שנוסחו בסעיפי�  .4

 .הקודמי�

  

בי� שמטרת� לקד� את למידת� השותפי� אחראי� ביחד לכל ארבעת המרכי

  .של המורי� בפועל ושל התלמידי�, של סטודנטי� להוראה

י המועצה הלאומית לאקרדיטציה של הכשרת מורי� " פורסמו ע2001בשנת 

 ). P.D.S ) Teitel, 2003 �ב סטנדרטי� ל"בארה

  :חמשת הסטנדרטי� המרכזיי� ה�

 . קולבורציה כבסיס ראשוני לקיו� השותפות–שיתופיות ∗

 מער� ארגוני ותקציבי –משאבי� והגדרת תפקידי� , מבני� ארגוניי� ∗

 .המאפשר לשותפות לתפקד
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,  יצירת סביבות והזדמנויות המשלבות תלמידי�–יצירת קהילות לומדות ∗

סטודנטי� להוראה וסגל ממוסד ההכשרה לש� , בעלי תפקידי�, מורי�

 .למידה והתפתחות

 לש� שיפורה ומת� די� וחשבו�  הערכת השותפות–אחריותיות ובקרת איכות ∗

 .לכל הנוגעי� בדבר כולל גורמי� מחו� לשותפות

�   הכשרת מורי� בעלי רקע תרבותי שונה או רקע סוציו–שונות ושוויו� ∗

 .אקונומי שונה ללמד את כל סוגי התלמידי�

  

  ?כיצד זה מתנהל

בלוויית המדרי� (במהל� שנת הלימודי� הסטודנטי� שוהי� בבית הספר 

הספר מלמדי� �מרצי המכללה ומורי בית. שלושה בכל שבוע� יומיי�, )הפדגוגי

יסודות תיאורטיי� לפרקטיקו� , פדגוגיה: כגו�, הספר קורסי� שוני��בבית

  .ספרי� ותכנו� לימודי� בית

מתבטאת בהקמת מבני� ארגוניי� ומסגרות לקבלת החלטות  השיתופיות

: למשל,  וגורמי� אחרי�נציגי� מבית הספר, שהרכב� כולל נציגי� מ� המכללה

 הגו� –צוות ניהול , ועדת היגוי לקביעת מדיניות וקווי� לתכנית השותפות

  .למעקב ולקיו� שוט� של השותפות, הניהולי לביצוע

� המכללה ובית: משני המקורותבגיוס המשאבי� השיתופיות מתבטאת ג� 

  .הספר

  :בתכנית ההכשרה של הסטודנטי�

 .ההמורי� החונכי� שותפי� בחניכ ∗

 .ס"המורי� האחרי� בבית הספר שותפי� בקורס התלב ∗

נוס� למדריכי� (מרצי מכללה שותפי� לקורסי� הנלמדי� בבית הספר  ∗

 ).הפדגוגיי�

  .הספר ושות� לכל מסגרות הפעילות�פ אחראי לשיעורי הפדגוגיה בבית"המד ∗
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  :בהתפתחות הפרופסיונאלית

רופסיונאלית בבית הספר מתקיי� קורס מורות חונכות להתפתחות פ

  .בהשתתפות המדרי� הפדגוגי

בבית הספר מתקיימת על ידי מרצי המכללה מסגרת התמקצעות למורי� 

  .כמו מתמטיקה ואנגלית, החונכי� במקצועות שוני�

  

  :בתכניות הלימודי� של בית הספר

כיתתיות ומשתלבי� בפיתוח נושאי� � הסטודנטי� שותפי� לפעילויות חו�

במתמטיקה , במקרא, ידה וחומרי למידה בספרותמרכזי למ, שוני� להוראה

  .ואנגלית

 מערכות –כלומר , בכל המסגרות פועלי� ולומדי� תו� יצירת קהילות לומדות

  .שיח רפלקטיבי ודיאלוג מתמש�, של אינטראקציות

 מעקב של יחידת ההערכה מהמכללה –מתבטאת בהערכה שוטפת  האחריותיות

סטר מוצגי� דוחות ההערכה והמעקב בתו� כל סמ. ומשובי� מטע� בית הספר

  .פנימה והחוצה

 לידי ביטוי בתכניות הכשרה ייחודיות במכללה כמו באי�השונות והשוויו� 

תכנית להכשרה להוראה למגזר , תכניות של חינו� מיוחד, תכניות מצויני�

הסטודנטי� הלומדי� בתכניות . תכנית ייחודית ליוצאי אתיופיה, הבדואי

 ויוצרי� בשיתו� P.D.S �תלבי� במסגרת בתי הספר של ההדיפרנציאליות מש

פעולה ע� צוות בית הספר פעילויות ייחודיות הקשורות לזהות התרבותית 

  ).2005, מלאת. (שלה� ושל התלמידי� בבית הספר

  

  ההיבט המגדרי. ג

הטענות ה� . הפמיניזציה של מקצוע ההוראה נתפסת לרוב כבעיה או כחיסרו�

. לניצול� ולדימוי נמו� של המקצוע, קטנת המשכורת לנשי�שתהלי� זה גור� לה

ריבוי נשי� בהוראה והעובדה שה� : נית� להצביע על יתרו� בצד החסרונות הללו

נכנסות לעמדות מובילות בהכשרת מורי� ולעמדות ניהול בית ספריות 

באופ� זה ה� יכולות לחנ� את הדור הבא ולהשפיע . מערכתיות ה� נקודות כוח

מורות בעלות מודעות . כמו רוח השותפות בהכשרת מורי�, רוח אחרתעליו ב
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יכולות להשפיע על החברה כולה , הפועלות על פי אמונת� הפנימית, עצמית

באמצעות הכוח שנית� בידיה� לחנ� ולהשפיע על תפיסת העול� של אנשי� 

  .צעירי�

טות שבה�  בדקה קל)1981( קולברג שהייתה אסיסטנטית של )1982, 1995( גיליג�

. הוא וחבריו דיברו על דילמות ועל דרגה מוסרית על פי ניתוח שהציע קולברג

תפיסת העול� , ראשית. היא מציינת שני מאפייני� המועדפי� לדעתה אצל נשי�

שעליו מבוססת הגישה ', צדק'ולא מ� המושג ' אחריות'צומחת מ� המושג 

, ית כחשיבת� של גברי�צורת חשיבת� אינה כללית ואובייקטיב, שנית. הגברית

היא . כלומר מעוגנת בבעיה מסוימת ובמצב קונקרטי, אלא תוכנית וסיפורית

מתפתחת סביב מערכות יחסי� ובדר� של ראיית הדברי� בתו� הקשרי� 

  .וביניה�

. המושג קל לתרגו�.  Caringטבעה את המושג) Noddings,1984;1992( נודינגס

בדאגה לזולת , באכפתיות, ותהוא מבטא גישה רגשית המתוארת בהזדה

 הוא מצב שבו Noddings, 1984 (Caring(לפי נודינגס . ובאחריות כלפיו

אנו חשי� . אנו מתייחסי� אליו כאל אד� חשוב לנו, במערכת יחסינו ע� הזולת

כ� שהמפגש ע� האחר הסובל מעורר בנו , כלפיו אמפתיה ומגלי� אחריות למצבו

ממשיכה  )Noddings, 1984(נודינגס . לומוכנות לעזור לו ולהפחית את סב

: פעיל Caring �ומתארת שני רגשות עיקריי� הנדרשי� מאד� כדי להביאו ל

, מי שזכה לחוויה זו; שזכה לה בעבר Caring � הזיכרו� של חוויית ה, ראשית

  . שיש לו כלפי הזולתתתחושת האכפתיו, האחרת. מסוגל ג� להעבירה לאחרי�

 דאגה – תאכפתיות אוניברסאלי) Noddings, 1992(לטענתה של נודינגס 

היא גורמת לנו להחלי� .  היא בלתי אפשרית למימוש–לקבוצה שלמה או לכול� 

נעשית בתשומת לב , לדעתה, פעולה מוסרית. דאגה אמיתית בשיחות משותפות

  .מיוחדת לאד� מסוי� בנסיבות ייחודיות קונקרטיות

את האידיאולוגיה של . ד� ע� זולתונודינגס וגיליג� מתמקדות ביחסיו של הא

האידיאולוגיה של , על פיה�, תחרותיות ואינדיבידואליז� מחליפה, הישגיות

  .יחסי� ורגשות, שותפות
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נודינגס  פדגוגיה כזו מזוהה באופ� מובהק ע� � caringפדגוגיה של 

)Noddings, 1984( , ברעיונות �כהשקפה חינוכית פדגוגית שיש לה שורשי

בסיסה הרעיוני בהגות . בובר ואחרי�, פרוגרסיביי� של דיואיהומניסטי� 

 היא התנהגות שאינה caringגיליג� גורסת שאתיקה של . הפמיניסטית של גיליג�

. מכוונת רק להימנעות מפגיעה בזולת אלא מבטאת מחויבות ואחריות כלפיו

 הוא הרבה יותר, במוב� הכפול של אכפתיות וטיפול,  בחינו�caring, לדעתה

הוא הבסיס להכשרת מורי� למע� יוכלו . מאהבת תלמידי� ומרצו� להג� ולסוכ�

  .לקבל החלטות חינוכיות ומוסריות

 מוני� את היסודות החייבי� להיות (Well & Rogers, 1991)רס 'ול ורוג

  : ואלה ה�,  בחינו�caring � בהכשרת מורי� ברוח ה

 .caring – בלי לפעול ב  caring אי אפשר ללמד � מודלינג

זו היכולת לפעול בדר� של .  אי� מדובר בשיחה בלבד אלא ביותר מכ�� דיאלוג

;  עבודה ישירה ע� סטודנטי� ועיבוד ההתנסות–התנסות : כגו�, עידוד יחסי�

,  בנוי על יחסי�caring � כיו� ש,  לעבוד ע� אות� אנשי� לאור� זמ�–המשכיות 

  .ויחסי� מתאפשרי� רק לאור� זמ�

  .תבוננות ובדיקה של העבודה והלמידה ה� רפלקסיה

כל המאפייני� . caringלמעשי� המבטאי� ) רגשי ורעיוני( לתת אישור � אישור

יחד ה� מספקי� התנסות הוליסטית למתכשרי� . תלויי� זה בזה, הללו

המחקר מצא שהמדריכות הפדגוגיות במכללת קיי בוחרות בפדגוגיה . להוראה

נכונה להכשרת המודרכות שלה� כבני אד�  מתו� אמונה כי היא  caringשל

ה� בוחרות בה ג� מתו� שה� מאמינות כי בכוח� . שלמי� שתפקיד� היא הוראה

לאיכויות האישיותיות , לקיי� פדגוגיה  שמבוססת על פעולה ביחס לאנשי�

אלה ). 2004, אחרי�קינ� ו(לאכפתיות ולטיפול , לאחריות, והתקשורתיות שלה�

. משאבי� אלה מסייעי� להשפיע על המודרכות. רשות�ה� משאבי� שעומדי� ל

המדריכות מקיימות את תפקיד� כמכשירות מורי� מתו� אתיקה של עשייה 

, עיל�(זוהי הדרכה להוראה המופנית אל נוכחי� קונקרטיי� , למע� זולת ממשי

2004 .(  
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המדריכות הפדגוגיות בוחרות להעמיד את עצמ� לרשות המודרכות שלה� כזולת 

מכא� . למידה ושינוי, שמתו� זיקה עמו ונוכחות צומחי� התפתחות, בוגר

לקשר ולאופי הדיאלוגי בינ� לבי� , החשיבות הרבה שהמדריכות מייחסות לאמו�

הפדגוגיה של ' מרכיבי'מכא� החשיבות המכרעת של איחוד של  כל . המודרכות

ריכות המד. התהלי� והמשימה,  ובעיקר האחדות שבי� הדר� והמטרה�caringה

עבור חלק מ� .  שבתוכה המודרכות הופכות למורותcaringמכוננות הוויה של 

 למצב שבו המודרכות נעשות caringהמודרכות מדובר במעבר ממצב של 

. לחלק� המעבר הוא ממצב של חוסר הבעה עצמית למצב של נוכחות. למורות

� ה� חווות תהלי. א� הוא נעשה ללא זעזועי�, השינוי אמנ� רב מאוד

 משרתת את המשימה ההתפתחותית  caringכשהפדגוגיה של, התפתחותי

 בעבודת� caringהבחירה של המדריכות בפדגוגיה של . 'להיות מורות'

בחירה בפדגוגיה זו מלמדת בראש . כמכשירות של מורות היא ודאי רבת שני�

. ובראשונה על אוריינטציה מובהקת כלפי המודרכות המסוימות שעמ� ה� עבדו

 בוחרות לעבוד ע� המודרכות ולהתמסר אל התלמידות הקונקרטיות ה�

מגלות כלפיה� , מכוננות עמ� יחסי�, המדריכות רואות אות�. שנוכחות מול�

 caring  � וערכי ה) Miller, 1981(' הצמיחה תו� קשר'מודל . אחריות ואכפתיות

יות של פוגשי� את האיכויות האנוש, נשיי�� שה� ערכי� אנושי�, של המדריכות

מפגש זה מאפשר לאנושי שבמודרכות להתפתח התפתחות . המודרכות

  .מקצועית

  

  פדגוגיה פמיניסטית

  ): 2000, רוזי�(רוזי� מציעה הגדרות שונות למושג פמיניז� 

 . תיאוריה המבוססת על נקודת מבטה של האישה .1

 .תנועת התארגנות מודעת של נשי� לצור� שיפור מעמד� .2

אידיאולוגיה של שחרור ,  זכויותיה� כבני אד�דרישת נשי� להגשת מלוא .3

 .האישה

אמונה היסודית והמהותית שנשי� סובלות מאי "המשות� להגדרות אלו הוא ב

 ).19' עמ, ש�(בגלל היות� נשי� , צדק בגלל מינ�
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שאיננה משויכת לתנועה , הפמיניז� הוא יכולתה של האישה הפרטית, למעשה

לפמיניז� מסוג זה יש . כראות עיניהלנהל את חייה , או למערכת פוליטית

בתהלי� הבחירה המודעת של , יו�� ביטויי� רבי� בפרטי� הקטני� של חיי היו�

 . שהיא נמצאת בה�הבמקו� ובסיטואצי, כל אישה

שינויי� אלה בעולמ� של הנשי� חלו בעקבות תמורות בתנאי� החברתיי� 

לכלה המערבית התרחבותו של הסקטור השירותי בכ. והכלכליי� בחברה כולה

נוצר . אפשרה יצירת סוגי עבודה שיכלו להיעשות על יד נשי� כמו על ידי גברי�

מצב שבו המסורות החברתיות לא יכלו להתנגד עוד לשינויי� שתנאי החיי� 

 .הכתיבו

על א� שוויו� הזכויות שהשיגו : 60 � הגל השני של הפמיניז� החל בשנות ה

, חלק� המשיכו להשגת שוויו�. וצות דיי�ה� לא היו מר, הנשי� בתחומי� אחדי�

אלא בתיקו� הפליה חברתית ושינוי , ה� לא התמקדו בזכות ההצבעה בלבד

נשי פלג אחר בתנועה ניסו להבי� את שורשי . עמדות ודעות קדומות נגד נשי�

והסיקו שיש לשנות את יחסי הכוחות בי� המיני� בתו� , האליטה הגברית בעול�

, בעקבות מאבקי� משפטיי� רבי�. י� המיני� בכללולאחר מכ� ב, המשפחה

בעוד הקבוצה האחת של . הושג בשני� אלו שוויו� זכויות בתעסוקה

האחרת התמקדה ', דיכוי ושחרור'הפמיניסטיות בגל זה השתמשה במושגי� של 

' מגדר' אימצו הפמיניסטיות את המושג 60 � בשנות ה. 'הפליה ושוויו�'במושגי� 

משו� שהוא אינו מתייחס להבדלי� הביולוגיי� בי� ', מי�'כתחלי� למושג 

שלפיה ההבדלי� בי� , במושג החדש אצורה הייתה אמירה רבת עוצמה. המיני�

אלא , ומכא� שה� אינ� מותני� ביולוגית, המיני� מובני� באופ� חברתי

 ).1995, ינאי ופרידמ�(משתני� בהתמדה 

:  שלושה צירי� מרכזיי� סביבתנית� לתאר את התפתחות החשיבה הפמיניסטי

בחשיבה הפמיניסטית של היו� קיימת מגמה . גוניות נשית� שוני ורב, שוויוניות

החוויה של נשי� מקבוצה אחת . לדרכי שיח שונות' המציאות הנשית'לפרק את 

לפי טענה , המאבק העיקרי. אינה זהה בהכרח לחוויה של נשי� מקבוצה אחרת

, ובעיקר, אלא ג�,  הזדמנויות שוות בתפקידי�הוא לא רק על חינו� שווה ועל, זו

על החדרת ערכי� נשיי� ותפיסות עול� נשיות למערכת החברתית 

)Martin,1985.(  
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הכוונה היא . פדגוגיה פמניסטית, כלומר. מתייחסת לקול הנשי) 2000(אלפרט 

שיתו� רפלקציה , שיח,אכפתיות, למרכזיות� של ערכי� כמו יחסי� בינאישיי�

  .שיות נוספותותכונות נ

קובעי  )Lortie, 1985(א� על פי שמערכת החינו� מורכבת ברובה מנשי� 

 להתנהגות גברית כמו תחרותיות והישגיות במערכת תהמדיניות יוצרי� דרישו

הול� ומתחזק הדגש על בחינות , ככל שקבוצת הגיל עולה. החינוכית

רגש , לעומת זאת. י תיאורטיעל הישגי� רשומי� ועל לימוד עיונ, תאובייקטיביו

הבדלי� בי� הפרטי� והתייחסות אמפטית נתפסי� , יחסי� אישיי� וחברתיי�

נוצר מצב שבו נשי� העוסקות . וכמנוגדי� להישגי� אמיתיי�, כלא מקצועיי�

  .בהוראה חייבות לסגל התנהגויות גבריות כדי להצליח במערכת

� הנשיי� מאפשרת לנשי� לבטא את הצדדי' נשי'תפיסת המקצוע כמקצוע 

כ� גדל הלח� , יותר' גבריות' מה� תככל שדרישות המערכ, ע� זאת. באישיות�

  .המופעל עליה� לבטל את אישיות� אל מול דרישות אלה

והעוסקי� בהכשרת מורי� למקצוע ההוראה נמצאי� במצב , העוסקי� בהוראה

הידע הפדגוגי העומד בבסיס ההכשרה ניזו� . מעורפל של מסרי� סותרי�

, ידע הסביבה, ידע התלמיד, יד קוריקולרי, יידע דיסציפלינאר: בי� רבי�ממרכי

  ).1986,  בעקבות שולמ�1997, מלאת(' ידע עצמי'ידע דידקטי ו

חבויה הפדגוגיה הפמיניסטית המתקשרת לפיתוח ' ידע העצמי'במרכיב ה

המודעות העצמית והביקורתיות העצמית והחברתית של פרחי ההוראה בדר� 

במש� כל תקופת ההכשרה ואחר כ� לאור� החיי� המקצועיי� . י�להיות� מור

, זה מושפע מרגשות' אני מאמי�'. המקצועי של המורה' אני מאמי�'מתגבש ה

  .אליה� חשו� המורה,  ומהשיח הדיאלוגי �caring מ , מיחסי� בינאישיי�

ססטוס הוא קטגוריה . הפדגוגיה הפמיניסטית קשורה למאבק על סטטוס

ויש לו משמעות , הוא מבטא את סול� הערכי� של החברה. טיתחברתית פולי

סטטוס שיי� . רק בהקשר חברתי בהשוואה לקבוצות אחרות באותה חברה

למעמד , הכוונה לשינויי� הקשורי� לשכר. לשדה פוליטי של מעמדות ושל כוח

  .המורה ולמעמד ההדרכה הפדגוגית בהכשרת מורי�

לעסוק במעמד , � בריאתה ביקורתיתשהיא מעצ, קשה לפדגוגיה הפמיניסטית

, לפיכ�. ההוראה וההדרכה שאינ� נהני� מיוקרה ומסטטוס חברתי גבוה
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הסיפוק והתוספת לסטטוס מתקיימי� על יד , בעקבות הפדגוגיה הפמיניסטית

מעניקי� לעצמ� את , החונ�, המדרי� הפדגוגי, כלומר. גמולי� אינטרינסיי�

להכשרת� האיכותית , סטודנטי�בכל הנוגע להעצמת ה' השכר האמיתי'

הגמולי� האינטרינסיי� בעבודה . לתפקידי ההוראה ולהקמת דור ההמש�

   ).McGowen & Hart, 1990(מאפייני� את הנשי� ופחות את הגברי� 

במסגרת .  סוכנת שינוי במערכת החינו� רצונה להיות–הפדגוגיה הפמיניסטית 

. � של ההתנסות המעשיתהדג� השיתופי נעשי� שינויי� בתפיסות ובתנאי

החוויה היומיומית מנסה להתמודד ע� השאלות הגדולות של החינו� והשאלות 

  .הקטנות בהכשרה

מהו : "למשל, קולות ביקורתיי� נשמעי� בכל הנוגע לערכי� ולאופי ההכשרה

בעת הכשרתו על ידי , לפרח ההוראה, מה חשוב להעניק לסטודנט", "מורה טוב

  .וכדומה"  החונ�המדרי� הפדגוגי והמורה

למדריכה הפדגוגית ולמורות החונכות יש סדר עדיפויות בתהלי� , למנהלת

קוד� כול שיהיה ב� : "כמו, ההכשרה המתיישב ע� המדיניות של בית הספר

יש חשיבות ראשונה במעלה "; "צרי� לשנות את ההכשרה, ראשית"; "אד�

דה האמיתית הלמי,  על קורסי� במכללהראפשר לוות"; "להתנסות המעשית

  ".היא כא� בבית הספר

פמיניז� . "זוהי גישה פמיניסטית הקוראת לבקרת הסדר החברתי והתרבותי

לשאול שאלות על המוסכ� , משמעו לקרוא את הסדר התרבותי והחברתי מחדש

הסמכותי והנורמטיבי שעניינו הרחבת גבולות , ולהקשות על המקובל והמקודש

  ).7' עמ, 2001, אלאור" (ביקורת התרבותהשוויו� והצדק באמצעות , החירות

  

 המעבר ממשולש ההדרכה הפדגוגית למעגל – מעגל ההדרכה. ד

  . ההדרכה בדג� השיתופי

השותפות בי� בית הספר למכללה יוצרת מבנה ארגוני חדש לש� יישו� 

מוקמות מסגרות עבודה משותפות לבית הספר , מבחינה מעשית. מטרותיה

. מעקב אחר ביצועה והערכתה, הפעלתה,  ההכשרהולמכללה לש� תכנו� תכנית

להעניק :  ה�PDS � המטרות המאחדות את השותפי� בתכניות ההכשרה בזר� ה

באופ� שבו מצד אחד ) practice(לסטודנטי� להוראה את הידע ההוראתי 
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היא , דהיינו(האישית שלה� בהוראה ) responsible(מעוצבת האחריות 

ומצד אחר מעוצבות דרכי התגובה שלה� , )חב רימתבססת על ידע פרופסיונאל

הא� ה� רגישי� לצרכי� ולמוקדי העניי� : רוצה לומר). responsive(בהוראה 

במקביל מטרתה של שותפות זו היא לפתח ולהרחיב ג� . של כל תלמיד ותלמיד

 & 1994Robinson(את הידע ההוראתי של המורי� המנוסי� בבית הספר 

Darling-Hammond, .(  

אי� . תפות הנוצרת מאופיינת במידה רבה של שוויוניות ובתועלת הדדיתהשו

בית הספר והמכללה . מוסד אחד הנות� שירותי� ומוסד אחר המקבל שירותי�

השותפות יוצרת מעי� גו� אחד העוסק בו זמנית . ה� ישות אחת להכשרת מורי�

י� ג� בהכשרת הסטודנטי� להוראה וג� בהתפתחות פרופסיונאלית של המור

  .בבית הספר

, )דיסציפלינארי ודידקטי(בשותפות זו המכללה היא המקור לידע התיאורטי 

הנבח� בהקשרי� ,  הפרקטיעומשאבי המחקר ובית הספר ה� המקור ליד

). wisdom of practice(' חכמת העשייה'ובמצבי� אותנטיי� ומגול� במושג 

תי לשלב בי�  לפרקטיקה יש פה ניסיו� אמיהמבחינת הזיקה ביו התיאורי

בהנחה שההתארגנות החדשה מאפשרת שותפות בי� המכללה לבית . הדברי�

נית� לקוות שהתרומות הסגוליות של כל , הספר לאור� כל הפעילות ההכשרתית

בביצוע ובמעקב אחר תכניות , צד יבואו לידי ביטוי באופני� שוני� בתכנו�

ומורי בית , קידוהמטרה היא שבית הספר ישנה את דימויו ואת תפ. ההכשרה

, הספר השותפי� להכשרת המורי� יהיו מחויבי� למעשה החינוכי של ההכשרה

קבוצת . ובכ� תחול התפתחות מקצועית בתפקיד� כמורי� מאמני� וכחונכי�

החשיבה והדיו� המשותפת לבית הספר ולמכללה תהווה מער� של קהילה 

 המקצועית לומדת המתמסרת לשיפור ההכשרה המעשית בהוראה ולהתפתחות

  . של סגלי בית הספר והמכללה

שבו זמנית נמצאי� בבית הספר גורמי� רבי� , הדג� השיתופי הביא לכ�

חל תהלי� של , למעשה. העוסקי� בהדרכה פדגוגית ובהכשרת פרחי ההוראה

מעגל 'וסטודנט ל, מאמ�/מורה חונ�, של מדרי� פדגוגי' משולש ההדרכה'מעבר מ

  . 'הדרכה פדגוגית
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לעתי� מספר (המדריכי� הפדגוגי� , מנהלת בית הספר: השותפי� במעגל ה�

מורות , תהסטודנטיו, )מטע� בית הספר(רכזת הכשרת הסטודנטיות , )מדריכות

  .ס"חונכות ומורות בית הספר השותפות לתכנית התלב

י למידה וה� למפגש� משולש ההדרכה התרחב והתעגל ה� לתכנו� ההוראה

מעגל ההדרכה ניזו� מרעיונות של דיאלוג . הדרכה� נוצרו מעגלי למידה. המשוב

היכרות ע� השותפי� למעגל ההדרכה ממחישה את השפעת . וקיו� השותפות

התפיסות המגדריות והפמיניסטיות על התהליכי� המתרחשי� בבית הספר 

  . בדג� השיתופי

ס ב� גוריו� "וה וביהשותפות מכללת אחו"הקטעי� הבאי� לקוחי� מתו� הפרק 

, אבדור, גוז, מאת מלאת, "חברתי ונושאי�ארגוני, היסטורי: בהיבט תלת ממדי

מגמה , )עורכי�(ב� פר� גרינפלד , זילברשטיי�: בתו�, 2006כוכבי וזילברשטיי� 

 הסיפור –ס "שותפות בי� מכללות לבתי, חדשה בתכנית ההכשרה של מורי�

  . 385 � 374' עמ, הישראלי

 המובאי� מספרי� את סיפור� של השותפי� בדג� השיתופי במזכרת הקטעי� 

  .בתיה

 ס " בי
 מכללה

 ס " תלב  
 פדגוגיה  

 שותפות

 תפיסת עולם
 קהילה לומדת מגדרית

 מרצי
 סטודנטיות המכללה

 מורות
 חונכות

 צוות מורות
 רבית הספ

 מדריכה מנהלת
 פדגוגית

 מעגל ההדרכה  :2 איור



89 

היא . ספרית� המנהלת הנה המובילה בשותפות המייצגת את התרבות הבית

  . מצליחה להפגי� גישה ביקורתית ומחאתית המאפיינת את הזר� הפמניסטי

  

  המנהלת

ובילה המנהלת ה. אחת הדמויות הדומיננטיות בשותפות הנה מנהלת בית הספר

 פעילה בוועדת היגוי ובצוות ניהול ההיית, את סגל המורי� ביצירת השותפות

הייתה שותפה פעילה בהשתלמות של המורות החונכות ובקורס , תכנית הניסוי

מנהלת בית הספר הייתה בעלת חזו� ואמונה , למעשה. ס בבית הספר"התלב

ל בית ספר  תקד� את בית הספר למעמד שה ע� המכללתשאכ� חבירה ושותפו

בתחילת הדר� היא הגדירה שברצונה להוביל את בית הספר להרחבת . חונ�

היא . להורי� ולקהילה, מעבר למחויבות לתלמידי�, מעגלי המחויבות שלו

, לדבריה. הביעה נכונות לנהל מערכת חדשה ומורכבת של שותפות ע� המכללה

סטודנטי� האחת של המורות כלפי ה: להרחבת מעגלי המחויבות שתי רמות

שלה� במסגרת הכיתתית והאחרת ברמת בית הספר כארגו� השות� באחריות 

  .לתכנית ההכשרה

היא ראתה את תרבות . המנהלת הייתה המנוע לגיוס צוות בית הספר לשותפות

על רפלקציה ועל , מבוססת על עבודת צוות, העבודה בבית הספר כחדשנית

מחויבות הנוספת שבית תרבות זו נמצאה בהלימה מלאה ל. למידה מתמדת

לאור� כל שנות . הספר קיבל על עצמו ע� יצירת השותפות ע� המכללה

השותפות ידעה המנהלת להצביע על ההתפתחות המקצועית של הצוות 

מפגש שבועי של מורה , פית"ליווי שבועי של המד, באמצעות סמינר חודשי

כי� כתיבת יומני� רפלקטיביי� וליווי של מדרי, חונכת וסטודנטי�

ודאגה שאכ� ימומשו , היא ציינה את הרווח לתלמידי�. דיסציפלינאריי�

התכניות המשותפות והאינטרסי� של בית הספר באמצעות תוספת כוח אד� 

, יחס אישי לתלמידי�, באמצעות דרכי הוראה מגוונות, בכיתות ומחו� לה�

  .קידו� הישגי� וייזו� פרויקטי� משותפי�

גת התרבות הבית ספרית ומובילת התהלי� בתו� המנהלת הייתה ללא ספק נצי

היא שאפשרה את קיו� הסביבה החינוכית החדשה להכשרת . בית הספר

ע� , מפגשיה הרשמיי� והבלתי רשמיי� ע� הסטודנטי�. הסטודנטי� להוראה
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ע� אנשי יחידת ההערכה וע� ,  בסמינר החודשיתע� המורות החונכו, פית"המד

הפתיחות . קלי� המתאי� להצלחת השותפותראשי התכנית ה� שיצרו את הא

והרצו� של המנהלת להתקד� ולשנות את הדימוי של בית הספר ה� שהביאו 

  .להצלחת השותפות

היא מספרת כיצד . הנה המדריכה הפדגוגית, השותפה השנייה במארג השותפות

במיוחד היה מרתק לגלות שביומנה מסבירה . השתנתה תפיסת התפקיד שלה

וזו כוללת את כל סעיפי הגישה המגדרית , יסת עולמה הייחודיתית את תפ'המדפ

  .מדיאלוג רפלקטיבי ועד איכפתיות

  

  המדריכה הפדגוגית

השינוי הניכר ביותר במעבר מתכנית ההכשרה המסורתית לתכנית החדשה שיש 

בתפיסת תפקידה , הוא השינוי שחל במקומה, בה יצירת שותפות ע� בית הספר

 תבתיאור תפקודה של המדריכה הפדגוגי. ה הפדגוגיתובמרכזיותה של המדריכ

פסיכולוגית � מת� תמיכה נפשית: נהוג לדבר על מילוי שלושה תפקידי�

הדרכה מקצועית לתפקוד בהוראה והערכת , לסטודנטי� הנזקקי� לתמיכה

ההישגי� של הסטודנטי� לקראת סיו� התכשרות� וכניסת� לתפקיד כמורי� 

 היסיונה ותפיסות עולמה הפדגוגיות של המדריכנ, ברור שאישיותה. טירוני�

אול� ללא ספק התנאי� שבה� , משפיעי� על תפיסת התפקיד שלה ועל ביצועו

זמ� ההדרכה המוקדש לכל , מספר הסטודנטי� שהיא מדריכה: כגו�, היא עובדת

כל אלה עשויי� להשפיע על , הנגישות והנוכחות שלה בזירת ההתנסות, מודר�

דריכה פדגוגית הנאלצת להסתפק במספר מצומצ� של מ. תפיסת התפקיד

מטבע הדברי� נגישותה אל , ביקורי� בזירת ההתנסות של הסטודנטי�

המודרכי� ונגישות� אליה מוגבלות וכ� ג� יכולתה להכיר� לעומק מ� הפ� של 

ייתכ� שעיקר הדגש של , בדג� המסורתי, בתנאי� אלה. התפתחות� המקצועית

  . כמעריכהה בתפקודהמדריכה הפדגוגית הוא

. ביצירת השותפות ע� בית הספר משתני� תנאי עבודתה של המדריכה הפדגוגית

היא נמצאת בבית הספר כל זמ� ההתנסות של הסטודנטי� היא צמודה לקבוצת 

באותו חלק בתכנית ההתכשרות ) 14�16שמספר� לא עולה על (המודרכי� 

.  משמעות רחבההגדרת ההתנסות מקבלת. שהוקצה להתנסות בבית הספר
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ללימוד מניסיונ� ,  מקדישי� להתבוננות באחרי��יומיי� בשבוע הסטודנטי

ולהתבוננות וללימוד מעצ� ) סטודנטי� ובעלי תפקידי� אחרי�, מורות חונכות(

ההתנסות מתרחשת בחלקה . העשייה העצמית כלומר מהתנסות� העצמית

אירועי� הקשורי� ב, ובחלקה בתרבות בית הספר) כיתת אימו�(בכיתה לומדת 

ההתנסות מתנהלת על פי תכנית שמזמינה . לבית הספר כארגו� וכמערכת

ומאפשרת התנסות במגוו� הפעילויות של מורה המלמד בכיתה ושל מורה חבר 

צוות וחבר סגל ההוראה בבית הספר המעורב בפעילויות המוסדיות של בית 

  . הספר

כאשר היא , בבית  הספרפית "המתמדת והמתמשכת של המד, הנוכחות הרצופה

צמודה לסטודנטי� בסביבה הפיזית והאנושית של התנסות� מאפשרת 

פית לפתח מערכת של קשרי� אינטימיי� ואישיי� עמוקי� ע� כל "למד

מערכת קשרי� זו היא נדב� בסיסי ורובד ראשוני שעליו נבנית מערכת . סטודנט

ה ע� הסטודנטי� ההיכרות האישית המעמיק. אינטנסיבית של הדרכה מקצועית

וטיפוח המודעות הקבוצתית שלה� יוצרי� אווירה של פתיחות רבה לקליטת 

יוצא מכ� ששלושת . ליחסי� של אמו� ולכבוד הדדי, הדרכה מקצועית

שאובחנו ככלי� אנליטיי� בעבודת , הערכה, הדרכה, תמיכה: התפקידי�

 תתופימשתלבי� ומעצימי� זה את זה במציאות השי, המדריכי� הפדגוגיי�

תפקידי ההדרכה המקצועית נבני� ומשולבי� . החדשה שנוצרה בבית הספר

ואילו תפקידי ההערכה הופכי� , בתפקידי� של התמיכה האישית הפסיכולוגית

. להיות תפקידי� המעצבי� את ההדרכה וחלק בלתי נפרד מהתפקידי� האחרי�

 להערכה והיא הופכת במידה רבה למכשיר, אופייה המאיי� של ההערכה נעל�

  .עצמית בתחנות ההתפתחות האישית והמקצועית

פית "לאחר שלוש שנות עבודה אינטנסיבית במודל השותפות כתבה המד

  :תו תפיסת תפקיד ועשיית תפקיד לא שגרתי–הדרכה אחרת  :ביומנה

 

תשע שני� אני מדריכה סטודנטי� במסלול היסודי "

ה השני� הראשונות לעבודתי במכלל בשש. במכללת אחווה

בשלוש השני� . הדרכתי סטודנטי� בדג� המסורתי

בקבוצות . PDS �האחרונות אני עובדת על פי דג� של ה

 24 � ל20שאות� הדרכתי בדג� המסורתי היו בי� 
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לימודי הפדגוגיה נלמדו במכללה על פי . סטודנטיות

הסטודנטי� פוזרו בבתי ספר לצור� . סילבוס מובנה

המורה המאמנת ).  בתי ספר6 עד 4(ההתנסות המעשית 

 ביקרתי אחת ס"בכל בי. הומלצה על ידי מנהלת בית ספר

בסטודנטית כשהיא מתנסה לחודש על מנת לצפות 

שאי� , את ההדרכה שלי ליוותה תחושה. בהוראה בכיתה

, שחסר זמ�, מיצוי וניצול של פוטנציאל ההתנסות

שהסטודנטיות נלחצות מהצפייה שלי בה� ושהמורות 

הרגשתי שאפשר .  מהוות דג� ראויהמאמנות לא תמיד

ג� א� לא היה ברור לי , נכו� יותר, לעשות זאת אחרת

כדי לחולל שינוי בהדרכה צריכי� לחבור שני . לגמרי כיצד

התנאי� ה� אלו . תפיסת תפקיד ותנאי� מבניי�: גורמי�

, במקרה שלי. שיאפשרו את מימוש תפיסת התפקיד

 תנאי� מבניי� נכנסתי לתו�. התפיסה לא הייתה מגובשת

בתו� תנאי� אלו . שמקור� בתפיסות של יוזמי התכנית

התגבשה תפיסת ההדרכה שלי שמקורה במחשבות שליוו 

  .אותי בשנות ההדרכה הראשונות

כאשר אני מנסה לסקור את השינויי� שחלו בתפיסת 

נראה לי שאת , PDS �ההדרכה שלי ע� המעבר לדג� ה

 של תפיסת השינויי� נית� לבטא בחמישה עקרונות

  .ההדרכה

  

  PDS � בית" המדפעקרונות תפיסת ההדרכה של

 המדריכה נדרשת להיכרות מעמיקה של תרבות בית הספר –מערכתיות  .1

 ג�. חברתית� כמערכת פדגוגית, ולמעורבות בבית הספר הפועל כארגו�

הסטודנטי� מעורבי� בהתנסות לא רק בכיתה לומדת אלא ג� בבית ספר 

  .ארגו� משלוכמודל שיש לו תרבות ו

.  ההדרכה מושתתת על שיח דיאלוגי ולא על יחסי סמכות–דיאלוגיות  .2

על נדב� זה נבנה הדיאלוג . בראשונה נבנה הדיאלוג האישי ע� כל סטודנט

טיפוח הידע והמיומנויות המכשירות את הסטודנט להיות מורה  –המקצועי

 ).Noddings, 1999(ראוי 
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 לטיפול בנושאי� ובבעיות שעולי�  ההדרכה מכוונת לא רק– הנחיה מחנכת .3

אלא להצמיח אות� התכונות שהופכות את הסטודנט , מהשדה כא� ועכשיו

 ).Dewey,1933(למורה ראוי בטווח הארו� 

העשייה .  למעשהה אי� נתק בי� התיאורי– יציאה מהמעשה לתיאוריה .4

והתיאוריה עוזרת לפרש את העשייה , המצמיחה את הצור� בתיאורי

סוגיות של עשייה בכיתה ובבית הספר עולות מ� היומני� . הולהשפיע עלי

בדיוני�  בסוגיות אלה התיאוריות משמשות כלי� . ומשיחות ע� הסטודנטי�

 . פרשניי� להבנה מעמיקה יותר של העשייה ולהשפעה עליה

 תפקיד המדריכה בקבוצת – )modeling(המדריכה כמודל לחיקוי  .5

יסת התפקיד שיגבשו לעצמ� הסטודנטי� כמחנכת קבוצה מקביל לתפ

  )." 1999, קוסטה וגרמסטו�(הסטודנטי� כמחנכי כיתה בעתיד 

  

  המורות החונכות

ה� מדגישות . המורות החונכות ה� חלק חשוב בחוויית מעגל ההדרכה הפדגוגית

ה� מהוות את מודל התפקיד של המורה באופ� . את הערכי� הנשיי� בבית הספר

הילדי� ובמקביל כלפי פרחי ההוראה נשענת על הדוגמא האישית כלפי . אותנטי

  .הפדגוגיה המגדרית והפמיניסטית

 –המורות החונכות בבית הספר מייצגות את המחויבות החדשה של בית הספר "

המחויבות לנושא הכשרת . השתתפות פעילה בתכנית ההכשרה של הסטודנטי�

. לותוהמורי� לעתיד הפכה להיות חלק מסדר היו� של בית הספר ומהתנה

בסדר יומ� של המורות החונכות התווספה המחויבות לזוג הסטודנטי� 

קבוצת הסטודנטי� שנקלטה בבית הספר הפכה לחלק מ� הנו� . שבהנחיית�

והיא הקיפה ג� את , בבית הספר התפתחה תרבות של חונכות. האנושי שלו

. קליטת הסטודנטי� החדשי� היא טבעית. הסגל שאינו מעורב בה ישירות

ותיה� וחיפושיה� אינ� נתפסי� בעיני המורות החונכות ושאר המורות שאל

אלא כחלק מוב� בהגדרת , כתחקיר או בהתרסה וביקורת, בבית הספר כמטרד

בקבלת הפני� של קבוצת הסטודנטי� . חלק בסדר היו� בלוח העבודה, התפקיד

להכיר לה� , בכל שנה ראתה המנהלת מחובתה לסייר עמ� ברחבי בית הספר

ליידע אות� אל מי , את סדרי הצילומי� והדפסת החומרי�,  חדר המורי�את
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במערכת השעות הבית ספרית מוסדו שעות המפגש בי� . מתי ובאיזה עניי�, לפנות

. פית ולשאר נציגי המכללה"בי� המורות למד, המורות החונכות לסטודנטי�

, הל�עדות להטמעת המחויבות החדשה בסדר היו� הבית ספרי היא הקטע של

הלקוח מתו� חוזר שהעבירה המנהלת למורות חונכות ביו� ההיערכות לקראת 

  ."שנת הלימודי�

  

  ,למורות החונכות"

תמיכה , על מנת לאפשר לסטודנטיות התנסות אפקטיבית

אמו� , והתפתחות מקצועית נכונה יש לדעת שקשר אישי

ואמפתיה הנ� תנאי� המנבאי� הצלחה של תהלי� 

על סמ� הניסיו� . זקי� תובנה זומחקרי� מח. החונכות

תוצע טיוטה של תכנית ההכשרה על ידי , משני� קודמות

היא תובא לדיו� משות� ע� כל המורות . פית"המד

ימי ההתנסות . החונכות ולאחר גיבושה כולנו נפעל לפיה

כמו כ� מיסדנו מספר . שלישי ורביעי בכל שבוע: ה�

  .מסגרות שיסייעו לכולנו בקידו� המקצועי

  ,ברכת הצלחהב

  "המנהלת

  

המורות החונכות הפכו לשותפות להכשרת הסטודנטי� באמצעות כתיבת 

ה� היו . היומני� שלה� ששימשו בסיס לדיאלוג על התפתחות� המקצועית

שותפות פעילות בהכנת תכנית ההתנסות המעשית לסטודנטי� ובביצועה וכ� 

שיבו רוב המורות בשאלו� על דר� החניכה הרצויה ה. בהכנת מחווני ההערכה

. החונכות שה� רואות בכיתת האימו� מקו� לשילוב הסטודנטי� בצוות ההוראה

ה� ציינו את היתרונות בלמידה ובהוראה של עמיתי� ובמת� מקו� לסטודנט 

ללא . לביטוי אישי המאפשר הקניית ביטחו� ואפשרויות להתפתחות מקצועית

 עצמו בית הספר  קיבל עלPDS � ע� ההחלטה להשתת� בתכנית ה, ספק

  .והיא להיות שות� פעיל בהכשרה להוראה, מחויבות כבדה חדשה
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  )מתאמת(מורה מדריכה לתרבות הבית ספרית 

 נוצר תפקיד חדש של מורה PDS � בי� השותפי� להכשרת המורי� במסגרת ה"

במקרה שלנו נבחרה מורה למוזיקה ). מתאמת(מדריכה לתרבות הבית ספרית 

. ה בצוות ניהול בית הספר ואחראית לטקסי� ולאירועי�חבר, בעלת תואר שני

אחד הדברי� שבלט ביותר בשינוי בתכנית ההכשרה לסטודנטי� היה היציאה 

. מהכשרה הצמודה לכותלי כיתת האימו� להכשרה בבית הספר כמוסד וכמערכת

�  פעילויות חו�15 �פרט להכשרה בכיתה כל סטודנט השתת� במש� השנה ב

רפלקטיבי על הפעילויות אשר סייעו �  דיווח ביומנו הפדגוגיהסטודנט. כיתתיות

המורה המתאמת תיארה את . לפיתוחו המקצועי בזיקה למרחב בית הספר

התנסות " זו –תפקידה כנציגת בית הספר וכחושפת את העשייה הבית ספרית 

היא ראתה בתפקידה תהלי� ". והשתתפות בהוויה הבית ספרית על כל גווניה

כיתתיות שמורה �מבי� הפעילויות החו�. תרבות הבית ספריתלחיברות ע� ה

סיורי� , תורניות בהפסקות טיולי�: אפשר להזכיר, בבית הספר נדרשת לה�

,  הורי��מפגשי� ע, הכנת טקסי�, לימודיי� ויציאות מחו� לכותלי בית הספר

ארגו� ירידי� : כ� למורה תפקידי� מיוחדי� כמו�כמו. ישיבות פדגוגיות ואחרות

, אימו� גורמי� מחו� לבית הספר, התרמות, משימות התנדבותיות, )בזארי�(

המדריכה לתרבות הבית ספרית רואה מחובתה להיות . קבלת ספר תורה וועדות

אחראית להכשרת הסטודנטי� לפעילויות המגוונות הבית ספריות ולמעקב אחר 

 בכל שמונה פעילויות בית ספריות� על כל סטודנט להשתת� בשש. התנסות�

לכתוב ולהגיש לה יומ� רפלקטיבי לפחות על שלוש מה� לא יאוחר , סמסטר

. משבועיי� לאחר ההשתתפות בפעילות וזאת על מנת לקבל משוב רלבנטי

כתיבה זו . ס"כתיבת היומני� נחשבת לחלק מחובות ההשתתפות בקורס התלב

  .יזונה מיסודות הפדגוגיה המגדריתנ

  

  ות המורות משימה של כל צו- ס"קורס התלב

בלימודי . במסגרת השותפות מילא צוות המורות משימה הוראתית חדשה

ס " לאור� השנה קורס בתלב�הליבה המלווי� את הפרקטיקו� למדו הסטודנטי

הקורס היה אמור לשק� את העשייה ההוראתית . שלימד צוות המורות, )ש" ש2(

ינת את והחינוכית האותנטית בבית הספר תו� הדגשת הייחודיות המאפי
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יעצה ,  אחראית לבניית הקורסההמדריכה לתרבות הבית ספרית היית. פעילותו

היא הייתה אחראית . למורות המרצות ועזרה לה� בתכנו� ההרצאות השונות

  .לעריכת לוח זמני� ולמעקב אחר הביצוע

מטרת הקורס הייתה להביא את הסטודנטי� להיכרות קרובה ע� בית הספר 

חשוב שהסטודנטי� יכירו מקרוב .  חברתית אוטונומית�הפועל כמערכת פדגוגית

את הנושאי� הקשורי� לבית ספר כמוסד חינוכי ואת הבעיות הרלבנטיות 

הקורס שנבנה על יסודות . הנוגעות לכל מורה ולצוות כקולקטיב הפועל בתיאו�

שבו השתת� כל , התנסותי� בתכנו� לימודי� היה בעל אופי סדנאי�תיאורטיי

לויות חו� כיתתיות הבונות את התרבות הבית ספרית כמוסד סטודנט בפעי

  . הרצו בקורס כמחצית מה�, שמנה כעשרי� מורות, מתו� כלל הצוות. יחינוכ

מהנחות היסוד ; הנחות היסוד של בית הספר: בי� הנושאי� שנלמדו בקורס

 ;התרבות הבית ספרית ותפקידי המורה מחו� לכיתת הלימוד; לתכנית פעולה

 מהות החינו� החברתי ;ריכוז והיפראקטיביות בקרב תלמידי�, בבעיות קש

ההורי� ,  בית הספר; הוראת הקריאה והכתיבה; הכנת טקסי�;בבית הספר

בקורס נבנתה הבנה מחודשת של חזו� השותפות . והקהילה ונושאי� אחרי�

מורה 'מהו : בחזו� זה נוסחו תשובות אפשרויות לשאלות. למכללה ולבית הספר

כיצד לבנות קהילת לומדי� ? למידה ראויי�� ה� תהליכי הוראהמ'? טוב

ס הנלמד "קורס התלב? הורי� וקהילה, מורי מורי�, מורי�, שפעילי� בה ילדי�

  .בבית הספר הוא גולת הכותרת של התפתחות תרבות של חונכות בבית הספר

  

  הסטודנטי� 

, ה בשבועשלוש� נכחו בו יומיי�-PDSהסטודנטי� שבאו לבית הספר במסגרת ה

פית בכל ימי ההתנסות "שהותה של המד. כ� שהפכו לחלק מהנו� הבית ספרי

להל� . בבית הספר שינתה את מהות הדיאלוג והמפגש בינה לבי� הסטודנטי�

המבהיר את ההבדל בהתייחסותה לביקורה של , קטע מיומנה של סטודנטית

  :ורתי והדג� המסPDS � דג� ה, פית לצפייה בשיעוריה בשני דגמי�"המד

  

השבוע היה שבוע סוער במיוחד עבור שתיי� מחברותיי "

ה� לא משתתפות (הלומדות בכיתה פדגוגית במכללה 



97 

 ביקור –הסיבה לסערה ). בקבוצתנו בבית הספר ב� גוריו�

, למעשה, הלח� נובע מכ� שזו. המדריכה הפדגוגית

ההזדמנות היחידה של הסטודנטיות להשאיר על 

היות שהמדריכה מגיעה אל , רהמדריכה רוש� כזה או אח

  .הסטודנטי� פע� אחת או פעמיי� בסמסטר

ית בצורה שונה לגמרי "אני רואה את ביקור המדפ

אחרי כל . מהצורה שבה רואות אותו חברותיי ללימודי�

התנסות אני מעוניינת לקבל משוב מכמה שיותר נקודות 

כפי שאני רואה את תהלי� העבודה בבית הספר ב� . מבט

שאני כסטודנטית יוצאת ,  אני בהחלט מאמינה,גוריו�

נשכרת כיוו� שעל התהלי� הלמידה שלי לא משפיעי� 

, הנוכחות של�. גורמי� חיצוניי� של חשש או מתח

ס תורמת לי רבות בכל מישורי "בביה, פית"המד

השנה אני מבינה את המשמעות . ההתפתחות המקצועית

  ." המלאה של מילי� אלו

  

 משו� עדות לשינוי מרחיק הלכת שחל במערכת היחסי�  ישתבדברי הסטודנטי

מתפקיד של מעריכה , פית"המעבר של המד. פית"בי� הסטודנטי� למד

לתפקיד של מדריכה ) שביקורה מטרתו התרשמות מ� הסטודנט והערכתו(

. פית"גור� לשינוי במערכת היחסי� בי� הסטודנטי� למד, הנותנת משוב בונה

� בכל הקשור ללמידה ולמטרות ההכשרה היא נתפסת כמי שמסייעת לה

  .להוראה ולא כמי שקובעת את גורל�

להל� קטע מיומנה של סטודנטית המדגיש את תרומת המודל החדש לעומת 

  :המודל המסורתי

  

פית "הנוכחות בבית הספר פעמיי� בשבוע יחד ע� המד"

פית שלי בכל עת "אפשרה לי כתלמידה לפנות למד

היכרות . שעולות מהכיתהלשת� בחוויות , להתייעצות

המורי� ואפילו את , פית את צוות ההנהלה"המד

מפני שהיא ידעה את , התלמידי� הייתה יתרו� עצו�

... ויכלה לתת לי ייעו�, בכיתות, המתרחש בבית הספר

שכל ,  נית� לראות יתרו� משמעותי נוס� ללמידה בעובדה

הסטודנטיות בפרויקט הכירו ג� ה� את המתרחש בבית 
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כ� יכלו ללמוד אחת .  והיו שותפות מלאות למתרחשהספר

  ."מסיפורה של האחרת

  

  ..."הדר� להתחלה חדשה: "סיפור מקרה . ה

  מעגל ההדרכה הפדגוגית בהיבט מגדרי באמצעות יומנה של סטודנטית

שבחרה , הנו יומנה של מורה בוגרת הדג� השיתופי" הדר� להתחלה חדשה"

היא מדגישה ביומנה . המקצועי שלה' מאמי�אני 'לתאר ביומנה כיצד בנתה את ה

היא בחרה באירועי� מסוימי� בתו� תהלי� ההתפתחות . את התהליכי� שעברה

היומ� מהווה עדות . לתאר ולהדגי� דרכ� את צמיחתה, המקצועי כדי לנתח

, מורה חונכת, יוצאת דופ� למעגל ההדרכה ולהשפעת� של מדריכה פדגוגית

כול� יחד יצרו את . עמיתות ללימודי�, כללהמרצי� מהמ, מורות בית הספר

, במקביל. ההדרכה והלמידה המשמעותית שהובילו להתפתחותה המקצועית

עולות התפיסות הבסיסיות של השקפת העול� המגדרית החובקת את כל 

  .השותפי� במעגל ההדרכה

, מהגננת החונכת, הקטע הראשו� מדגי� כיצד למדה מור� משיעורי הפדגוגיה

התפיסה המגדרית הבולטת בקטע . ומהעמיתות שלה, י� מהמכללהמשני מרצ

 Caring � לדיאלוג המתמש� ול, זה קשורה למקו� הרגש בתהלי� הלמידה

  .הדרושי� לש� קבלת החלטות) הקשור לאיכפתיות(

  

 לימדו אותי להיות הרבה יתר מודעת שיעורי הפדגוגיה"

, תיירצונו, שאיפותיי, למה ה� מגבלותיי, למי אני, לעצמי

מודעות כזו תרומת רבות ליכולת . מעלותיי וחסרונותיי

הלמידה מההתנסות .  להתפתח בתחו� האישי כאד�ישל

היא הלמידה המעמיקה , לתיאוריה ושוב התנסות חוזרת

שיוצרת אצלי מודעות גדולה , והאפקטיבית ביותר לדעתי

  ." לעצמי ולעשייה שלי

  

   עבודה מעשית

  

 שבעבודה מעשית היא קשה עלי להודות שהאינטנסיביות"

מאוד וג� לאחר שהכנתי את עצמי מבעוד מועד היו לי 
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א� הרבה פחות מהלח� של , במהל� השבוע קטעי קושי

  .הסמסטר הקוד�

בעקבות ההכנות המקודמות שלי וחוסר הלח� התאפשר 

לא הייתי . לי להפיק וללמוד משבוע אינטנסיבי זה רבות

  ."קבל וללמודהייתי פנויה יותר ל, עסוקה בלתכנ�

  גננת חונכת

  

בשבוע זה . דבר זה בא לידי ביטוי אצלי ג� בנוחות בג�"

ראיתי ונכחתי , למדתי המו� מהגננת לגבי נושאי� שוני�

ברצפי� שוני� לאור� כל השבוע דבר שלא מתאפשר לי 

יו� 'במקרה זה ה� עסקו בנושא . במהל� הסמסטר

נושא תו� מלמדת את ה) הגננת(ראיתי אי� אתי . 'ירושלי�

דבר נוס� שהתאפשר לי הוא הזכות . הבנה של הרצ�

הביטחו� שלי וחוסר . שיצפו בי בכל פעילות שלימדתי

לא אתכחש כי למידה . הלח� אפשר לי ללמוד מ� הצופי�

פתיחות וקבלה של זוויות , מסוג זה דורשת ממ� בגרות

א� למדתי רבות , כל זה גר� לי לעומס רגשי כבד. שונות

זה היה עבורי מעי� תגמול לכל .  שניתנה לימהזכות הזו

מכל צופה לקחתי משהו . ההשקעה וההכנות שעשיתי

ת זווית לקחתי א, ממ� המדריכה הפדגוגית, לעצמי

 דרכי� נוספות שנית� היה –הראייה לגבי הצד הפדגוגי

זוויות ראייה שונות לנושא , לעסוק בה� בנושא החושי�

מזווית הראייה  (מהמרצה המקצועית למדתי. זה וכדומה

היה לי מאוד קשה . אי� להתייחס לצד ההתנהגותי) שלה

א� לאחר , ע� הביטחו� וההחלטיות של המשוב שנתנה לי

' וע� א) פית"המד(מחשבות רבות ע� עצמי ושיחה את� 

הבנתי את גישתה של המרצה , שג� ה� צפו בי' וע� ר

המקצועית ולמדתי לא להתייחס לביקורת עליי באופ� 

  .אישי

, למדתי זווית ראייה שונה משלי על סיטואציות שונות

המרצה יותר נוקשה בכל הקשור לחופש הבחירה : לדוגמה

מתו� טענה כי בגיל זה אי� הילד יודע מה טוב , של הילד

ולכ� עלינו בתור מחנכי� לחייב את הילד לפחות , ומה רע

והמשוב שלו היה מנוגד , צפה בי מרצה נוס�. להתנסות

א� , הדבר גר� לי תחילה בלבול ותהייה. שו�למשוב הרא

שהיו , ג� שימש מעי� איזו� לדבריה של המרצה הראשונה
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הוא האיר לי כיווני� שוני� . משמעותיי� מאוד עבורי

לא להיות נוקשה כל כ� בדרישות : כמו, ביחסי אל הילד

דבר שישמש לי בעתיד מעי� כוכב , לגבי משמעת מילד בג�

  .שותיי כלפי הילדמאיר בשיקולי דעת לגי

 למדתי רבות בכל הנוגע להתייחסותי לילדי� מעמיתותיי

. דבר שלא הייתי מודעת לו, מסוימי� יותר מאשר לאחרי�

ה� מכירות אותי ואת הל� הדברי� בג� ובשיעורי 

שלי וחוות חוויות דומות ' מעמד'ה� נמצאות ב. הפדגוגיה

� המשוב שלה. לכ� דעת� הייתה משמעותית עבורי, לשלי

על היכולות , על היחס לילדי�, לימד אותי המו� על עצמי

ופתח בפני זוויות ... שלי לתקשורת טובה ע� הילדי�

  ."ראייה שונות שלא היו אצלי קוד�

  

: מור� טוענת שהכישורי� שרכשה אשר עשויי� להפו� אותה למורה ראויה ה�

ת השונה קבל, גמישות, רגישות, הקשבה אמיתית, מודעות עצמית וביקורתיות

פרמטרי� אלו שנבחרו על ידי מור� ה� מרכיבי השקפת . 'ללכת ע� הילד'......ו

קטעי� . כמו כ� יומנה של מור� מדגי� את הערכי� הנשיי�. העול� המגדרית

  .רבי� ממנו ממחישי� את התיאוריה המגדרית

  

 מור� מדגישה כי ההתנסויות הביאו "מודעות עצמית וביקורתיות"בקטע השני 

היא . ת המודעות העצמית שלה ובעקבותיה לעלייה בער� העצמי שלהלהעצמ

, לקבלת ביקורת במטרה להיבנות כפרט עצמאי, בונה את עצמה לדיאלוג

  .'כמחנכת טובה'

  

לאור� התנסויותיי המודעות העצמית שלי גדלה וגדלה "

  .והעשירה אותי בעול� מופלא של הכרת האני שבי

, מודעות העצמית שלי גדל ככל שגדלה היהער� העצמי של

. דבר שאפשר לי לשאו� ליותר ולהתמודד ע� אתגרי�

בצורה טבעית שאד� שמודע לעצמו הוא אד� שקל לו 

 הבנתי יכבר בתחילת דרכ. יותר לקבל ביקורת ולהחיל

שכדי להיות מחנכת טובה עליי ללמוד לקבל ביקורת 

  .ולדעת להחילה לפי הצור�

עד מהרה הבנתי פעמי� א� בכיתי א� , פעמי� נפגעתי

ושבלי היכולת לקבל ביקורת , שהמטרה היא נעלה



101 

הבנתי עד . ולהחילה לא אוכל לעבוד במקצוע מסוג זה

אט אט . כמה ביקורת יכולה להצמיח ולהעצי� אותי

, את החשוב והמועיל לקחת, פיתחתי בי את היכולת למיי�

החשיבות היא להיות ע� ראש . ומה שפחות להניח בצד

יח להחיל את הנאמר ולא ליצור תחושה פתוח כדי להצל

  ."של אנטי שחוסמת את היכולת לקבל באמת

  

 מור� מתארת מהי הקשבה אמיתית וכיצד "הקשבה אמיתית"בקטע השלישי 

זהו הבסיס . תיאור עמוק של מחויבות ואחריות כלפי הזולת. הגיעה אליה

וע בזולת אלא  לא רק לא לפג).1991(גיליג� הרעיוני להגות הפמיניסטית של 

  ).1984(י נודינגס "עפ) Caring(אחריות ואכפתיות , לבטא מחויבות

  

כבר בשנה הראשונה להתנסות בעודי עוד תלויה באפלה "

לאחר למידה מעמיקה הבנתי מה . 'הקשבה'פגשתי במונח 

למידה מסוג . היא הקשבה אמיתית וכי יש לה צורות רבות

. לומדתזה תרמה רבות להתפתחותי כאד� וכמחנכת 

לאור� כל ההתנסות של הקפדתי ושמתי דגש על ההקשבה 

 ככל האפשר ידאגתי שתהייה אמיתית וניסית. שלי

להתאי� את צורת ההקשבה או את דר� ההקשבה לאד� 

  .העומד מולי

זו מיומנות שדורשת ממ� להיות מרוכז מאוד באחר ולא 

ג� בעקבות , כמו שבכל למידה מתרחש שינוי. בעצמ�

הבנתי שכדי ליצור קשר טוב . ל בי שינוי גדוללמידה זו ח

צרי� לדעת מהי , צרי� לדאוג שהתקשורת תהיה טובה

בעיקר . קשיי� רבי� ליוו אותי בעקבות תובנה זו. הקשבה

כלומר הוא אינו מבי� , כשלצד השני אי� תובנה מסוג זה

, חוסר התובנה הזה מקשה. את המונח הקשבה אמיתית

, נה אחד ע� למידה בתו� מסגרתכיוו� שהוא אינו עומד בק

  .הבתו� קבוצ

, מתנה יקרה, זו המתנה הראשונה שקיבלתי כבר בהתחלה

והלוואי שבתור אד� וכמחנכת אדע כיצד . מתנה לחיי�

כי מתנה אמיתית מתנה , להנחיל זאת לתלמידי ולמקורביי

  ".טובה רוצי� ג� להעניק בחזרה
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פתח להשקפה חינוכית פדגוגית מור� מדגישה את המ �  "רגישות" קטע  הרביעיב

שיש לה שורשי� ברעיונות הומניסטיי� ויוצרת את ההגות הפמיניסטית 

הרגישות מבוססת על יצירת קשרי� ותקשורת בלתי פוסקת בי� ."והמגדרית

ויחסי� מתאפשרי� ע� הרבה רגישות ורגש ,  בנוי על יחסי�Caring � ה ".אנשי�

  ).Well & Rogers, 1991(וע� המשכיות בבניית יחסי� לאור� זמ� 

  

. רגישות לזולת היא אחת מהתכונות היותר בולטות שלי"

. אני מכנה את תכונה זו כאינטליגנציה חברתית מפותחת

היכולת הזו להיות רגישה לסיטואציות חברתיות 

, לזה שאינו מקובל, לשונה, לדחייה חברתית, שמתרחשות

� ללא לדבר אליי א, הרגישות לילד שמנסה לשדר לי משהו

הקליטה של חריגות חברתיות בתו� קבוצות או . מילי�

דברי� רבי� עיניי . בי� קולגות היא כלי שקיבלתי במתנה

דברי� שחברתי שעומדת בסמו� אליי אינה , קולטות

  .מבחינה בה� כלל או אינה מתייחסת אליה� בדגש הראוי

הנ� . לפעמי� רגישות גבוהה מסוג זה היא ג� מגרעת

א� לפעמי� ה� אינ� , זהה ממקורבי�מחכה לרגישות 

מסוגלי� לכ� או אינ� מייחסי� לכ� את החשיבות 

תכונה זו תתרו� רבות לעבודתי ע� הזולת . הראויה

זאת מכיוו� שרגישות היא . ובמיוחד לעבודה ע� הילדי�

שמבוסס כולו על יצירת , בחינו�. תכונה מחייבת בעבודה

היכולת , קשרי� ועל תקשורת בלתי פוסקת בי� אנשי�

לאתר ילד , להבחי� במצבי� חברתיי� שוני� בתו� הכיתה

שבמצוקה ולתת לכ� מענה בדר� רגישה ה� חלק חשוב 

כ� 'הרבה מאוד מוטל על . מאוד בעבודתו של המורה

 שונות תבמהל� התנסותי נתקלתי בסיטואציו. 'הרגישות

 לי והתנסויות אלו העניק. שדרשו ממני לפעול ברגש רב

ותר להתמודד ע� סיטואציות מסוג זה ג� ביטחו� רב י

  ".בעתיד

  

היכולת .  מור� תכונה נשית מובהקתמדגישה � "גמישות" בקטע החמישי

  .להתגמש תקל על היחסי� בחברה
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, כאד� גמיש קל ל� הרבה יותר לחיות בתו� חברה"

היכולת , היכולת להתאי� את עצמ� למצבי� שוני�

. תו� החברהלהתגמש ע� הקיי� מקלה עלי� ביחסי� ב

, כאשר אד� עובד בתו� מערכת שמורכבת כולה מבני אד�

עלי� ללמוד להתגמש . לא יוכל לשרוד הנוקשה והמוחלט

  . עד מהרה למדתי זאת מתו� התנסותי. כשצרי�

למרות האכזבות שנחלתי בעקבות שינויי� במערכת או 

כאשר . הבנתי שלא הכול תלוי בי, ברצונותיה של המורה

ת מורכבת כזאת עדי� ללמוד להתגמש אני בתו� מערכ

למרות . בחרתי לנקוט בדר� זו. ולמצוא את הטוב בכול

מתו� . האכזבות בחרתי למצוא את היתרונות שבשינוי

התנסויותיי למדתי כי עליי ליצור תכנית מגרה וג� לשפר 

  .את כושר האלתור שלי

לפעמי� השינויי� מותירי� אותנו לא מוכני� וחסרי 

במהל� . לדעת לצאת ג� ממצבי� אלוועליי , אוני�

אבל במהל� , התנסותי לא פע� נקלעתי למצבי� בעייתיי�

הזמ� השתפרתי בעבודה בעקבות הלקחי� שהפקתי 

  ."והניסיו� שצברתי

  

לאכפתיות ) Noddings, 1984( נודינגס לדעת "קבלת השונה" הקטע השישי

 עליה� נודעת לאהבת תלמידי� ולרצו� לגונ�, להענקת יחס של כבוד, לזולת

מור� . זהו הבסיס לקבלת החלטות מוסריות וחינוכיות. חשיבות עצומה בחינו�

הבנתי את המשמעות של שונה כאשר התנסיתי בטיפול בילד חולה : "מתוודה

  ".כל הזמ�, המוגבל הזקוק ל� כל היו�, חוויתי את חווית השונה. לב

 יחסי� ייחודיי� שבנתה כמחנכת התמצה ביצירת קשר ומערכת' אני מאמי�'ה

  ).Noddings, 1991(לכל ילד 

  

קבלת ', 'אחר', 'שונה'פעמי� רבות למדנו על המונחי� "

עד שאינ� מתנסה בפועל אינ� מבי� , א� לדעתי', האחר

 זה גחוויה מסו. לעומק את כל המונחי� הגדולי� הללו

. שבה ביקרנו השנה" דיאלוג בחשכה"עברתי בתערוכה 

במהל� השנה התנסיתי .  בכיתהחוויה מסוג אחר חוויתי

  .בעבודה ע� ילדה החולה במחלת לב
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אי� למידה טובה יותר להבנה משמעותית מההתנסות 

כיו� אני יכולה לומר שהבנתי את אות� מונחי� . עצמה

א� בעבר . ואני רגישה הרבה יותר מבעבר, באופ� שונה

היו� אני , חשבתי שאני מבינה את תחושתו של האחר

להיות 'עות האמיתית הקיימת במושג מבינה את המשמ

  .'אחר/שונה

אני בטוחה שבכל התנסות בעתיד ובכל סיטואציה שבה 

אוכל ללמוד ' מוגבל/שונה'אתקל בהתמודדות ע� תלמיד 

לפעמי� קיימת אצלי התחושה שאנחנו כחברה . עוד יותר

ואנו , נוטי� להכללות על כלל השוני� או המוגבלי�

  .ש ובראשונה ב� אד�הוא ברא' שונה'שוכחי� שכל 

אל לנו . ג� ה� שוני� זה מזה, כפי שכל אד� שונה מהאחר

עלינו לזכור . להקל על עצמנו באמצעות הכללות וסיווגי�

, שכל אד� באשר הוא אד� יש לו הצור� ליחס אישי

בשבילי כאד� וכמחנכת כל אד� הוא . להערכה ולכבוד

לה או אי� אד� ללא מגב. יצור בפני עצמו ע� שונות משלו

לפעמי� ה� בולטי� יותר לעי� או מגבילי� . שוני כלשה�

  .א� לכולנו יש מגבלות, את האד� יותר

שלי הוא ליצור קשר ומערכת ' אני מאמי�'כמחנכת ה

  ".יחסי� ייחודית בי� כל ילד וילד ובי� אד� לאד�

  

 משמעה  �Caring  המאפיינת את ההמסירות "ללכת ע� הילד "הקטע השביעי

) לימודי� ברמה גבוהה(' הישגי� ובתחרות'לא להיאחז ב... ל� הילדלהיכנס לעו

המשמעותיי� עבור הילד היוצרי� , ערכי� אלה. 'פשטות ובממשיות'אלא ב

  .'אנושיי��נשיי�'הנ� ג� ערכי� , מורה טוב יותר

  

. לצאת מעולמו של הילד זהו המוטו בעבודה ע� ילדי�"

בדברי� כדי להיות משמעותי עבור הילד עליי לעסוק 

בכל פעילות שתכננתי יצאתי מתו� מוטו . המשמעותיי� לו

. לא הצלחתי להבי� מה משמעותי עבור הילד, לפעמי�. זה

חוסר , ובכיתה החל רעש, במקרי� אלה הלמידה הוחמצה

  .עניי� וחוסר שיתו� פעולה

כשבחנתי את עצמי לאחר השיעור כדי להבי� את הטעות 

 חוסר עניי� בחומר –תמיד עלתה אותה נקודה , ולשנות
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שנבע מחוסר קישורו לעולמו של הילד או לרמת , הנלמד

  .יכולתו

לקח לי זמ� להיכנס לעולמו של הילד ולהבי� את העול� 

, היה לי קושי ע� הפשטות הזו וע� הממשיות הזו. הזה

. כיוו� שכל הזמ� הייתה בי נטייה ללמד ברמה גבוהה יותר

 שהפשטות עוד הבנתי מניסיונותיי ומ� המשובי�

. וכ� עשיתי, והממשיות ה� משמעותיי� עבור הילד

  ."הצלחתו של השיעור תלויה בגורמי� אלה

  

המקצועי פורשות מארג של השקפת ' האני מאמי�'תובנותיה של מור� בבניית 

חינוכית המשקפת רפלקציה של התבוננות ובדיקה מתמדת של � עול� מגדרית

י� להיות בהכשרת מורי� ברוחה אלה ה� היסודות החייב. העבודה והלמידה

  ). Caring) Well & Rogers, 1991 –של תיאוריית 

  

  הקשר בי� מעגל ההדרכה המשמעותית להיבט המגדרי: סיכו�. ו

למימוש המטרות והשאיפות של השותפות מ� ההכרח היה להקי� : לסיכו�

נחו� היה להחליט על הרכב . מנגנו� של מסגרות מממוסדות לקבלת החלטות

להגדיר את תפקיד� ובמידת הצור� ג� להגדיר , רמי� המשתתפי� בשותפותהגו

נחו� היה לחזור ולדו� בחלוקת . תפקידי� חדשי� ובעלי תפקידי� חדשי�

העבודה בי� המשתתפי� במערכת וליצור דרכי תקשורת וזרימת מידע בי� 

כל אלה כרוכי� ביצירת מערכת מורכבת ששותפי� בה . הגורמי� השוני�

 .רבי� הפועלי� בתיאו� של עשייה ושל תכנו� העשייהגורמי� 

 שאי� אהכוונה הי, את המערכת הבונה את השותפות יש לראות כקהילת לומדי�

אי� כא� תכנית , כא� מימוש של תכנית פעולה אופרטיבית מתוכננת מראש

זוהי בעצ� שותפות .  מראש את קווי הפעולה שינקטו להשגת מטרותיההשהגדיר

המעורבי� בעשייה . בתנאי� המקומיי� –היינו , יה בהקשרהתלו, מתהווה

קיבלו על עצמ� להיות חלק מקהילת לומדי� שרק מטרותיה הכלליות הוגדרו 

) 'קהיליית לומדי�'או (' קהילת לומדי�'כאשר דני� במושג . והותוו מראש

. חברתית במהותה�סוציולוגית, התפיסה האחת: אפשר להבחי� בשתי תפיסות

את טיב התקשורת ואת האווירה , להציג את מערכת הקשרי� ההיא אמור

בקהילת לומדי� בעלת אופי דמוקרטי קיימת אווירה . השוררת בתו� הקהילה
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אווירה של נינוחות ע� סימני� של עזרה , רצו� טוב וכבוד הדדי, של פתיחות

רצו� לפתור את הבעיות ולדאוג  לתחושת , אמפתיה לקשיי� של הזולת, הדדית

, 2002זילברשטיי� וב� פר� (ורווחה לכל המעורבי� בפעילות המערכת סיפוק 

Sergivanni, 1994 .(תאינסטרומנטאלי, התפיסה האחרת היא משימתית 

)Shulman, 1996 .(אמורה להציג את המערכת כמערכת אקולוגית  היא

שמרכיבה פועלי� בתיאו� וביעילות למע� השגת המטרות שלשמ� , מורכבת

 .קיימת השותפות

� ס ב�"האחד סיפור השותפות מכללת אחווה וביה, סיפורי המקרה שהובאו

 מעידי� על �  "הדר� להתחלה חדשה "–סיפורה של מור�  –והאחר , גוריו�

 .חברתית  והמשימתית� ת הסוציולוגיו–השילוב בי� שתי התפיסות 

נקודת המבט החדשה במאמר זה היא ראיית קהילת הלומדי� במעגל ההדרכה 

 .בית הספר כבנויה ומבוססת על התפיסה המגדריתשהתהווה ב

מבית ספר .  לבית הספרסהמנהלת בהשקפותיה ובמעשיה מובילה שינוי סטאטו

המחויב לילדי� ולהורי� לבית ספר המפתח מחויבות ג� בכל הנוגע להכשרת 

 של שינוי הדימוי והמעמד )1982, גילג�(מובהקת  תזוהי גישה פמיניסטי. מורי�

  .של בית הספר

היסודות הבולטי� של בניית מערכת יחסי� חדשה שעליה מושתתת השותפות 

 לזולת האמפטי, קשב, ה� למעשה היסודות המגדריי� של יכולת של בניית אמו�

  ). Noddings, 1984; 1991(ואכפתיות 

. המדריכה הפדגוגית היא נוכחת נגישה הבונה יחסי� אישיי� ויחסי� מקצועיי�

היא מדגישה .  על התורות המגדריות והפמיניסטיותשלה נשע�' אני מאמי�'ה

רפלקציה כדר� חיי� ; Caring; מודלינג; )Noddings, 1994(דיאלוגיות 

ההשפעה של . והנחייה מחנכת) Well & Rogers, 1991( מקצועית תלהתפתחו

היא מגבשת את . הערכי� הנשיי� בולטת ביותר ביומנה של הסטודנטית מור�

, גמישות, רפלקציה, י שלה על ידי פיתוח מודעות עצמיתהמקצוע' אני מאמי�'ה

  .פית עליה"אלו ה� הוכחות חותכות להשפעה של תפיסות המד. קבלת האחר

שינוי מעמדה המקצועי ושינוי דפוסי , פית"שינוי תפיסת התפקיד של המד

פית מצליחה "המד).  2001, אלאור(ההכשרה נשע� על הפדגוגיה הפמיניסטית 
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היא . ה ואת שדה הכוחות שלה ה� במכללה וה� בבית הספרלשנות את מעמד

  .מדריכה לא רק סטודנטי� אלא א� מורות חונכות ומקדמת אות� מקצועית

 הנו תפקיד חדש במערכת השותפות המדגיש את הערכי� של ראייה –המתאמת 

היא מכוננת יחסי� חדשי� בינה לבי� . כוללת הנוגעת לחיי בית הספר

ג� כא� ישנו שינוי .  לכל הפעילויות החו� כיתתיותהסטודנטיות הקשורי�

יכולת התקשורת הטובה . יפמיניסט�  השאוב מ� הבסיס הביקורתיסבסטאטו

 נשאבי� מתפיסה מגדרית �ובניית המגעי� הפורמאליי� והבלתי פורמאליי

  . אלה מאפשרי� את פעילות מעגל ההדרכהכל). 1984, גיליג�(

  

  ביבליוגרפיה

לשאלות נוכחות� והיעדר� "": טבע דומ�", "נוכחות נפקדות ").2001(' ת, אלאור

ייצוגי� , התשמע קולי: בתו�. ובמציאות הישראלית, של נשי� בלשו� הקודש

  . 82 � 42' עמ, ליר�מכו� וא�, ירושלי�. של נשי� בתרבות הישראלית

: בתו�. ינו� ובהכשרת מורי�פדגוגיה פמיניסטית כגישה בח ). 2000( 'ב, אלפרט

   .�62 29' עמ, רמות,א "ת. מיניות ומגדר בחינו�) 'ע ( ' ש,קישלס

יצירת שותפויות בי� מוסדות להכשרת מורי� ). 2006 ('ק, סמית ,'ת, אריאב

) PDS(מבט בינלאומי בדגש על מודל בית הספר להתפתחות מקצועית : לשדה

בתכנית מגמה חדשה , )עורכי� (.'נ, גרינפלדו .מ,  פר�� ב�, .'זילברשטיי� מ: אצל

. הסיפור הישראלי �שותפות בי� מכללות לבי� בתי ספר, ההכשרה של מורי�

  .57 �  21מ "ע

 מבית ספר מאמ� לבית ספר לפיתוח .)2000 ('מ"ל, וקליינארד. ' ת,אריאב

' ת  עמ"מכו� מופ,31 ,דפי�, סיכוי לשיפור הכשרת המורי� ובתי הספר: מקצועי

178�148.   

תפיסת : � הפדגוגי במכללות להכשרת מורי� בישראלהמדרי .)2002 ( 'י, בר זיו 

  .הונגריה ,עבודת דוקטורט אוניברסיטת אלטה. התפקיד בזיקה לסגנונות קיו�

התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות , בקול שונה .))1982 (;1995(' ק, גיליג�

  .א ספרית הפועלי�"ת . האישה

פייני עבודת� של המדריכי� מא .)1995(' תמיר פ', זילברשטיי� מ', כ� פ', זיו ש

  .ת"מכו� מופ, ח מחקר"דו, הפדגוגיי� במערכת הכשרת מורי� בישראל
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נייר . קוי� לתכנית לימודי ההתמחות בהדרכה פדגוגית .)2002(' מ, זילברשטיי� 

  .ת"מכו� מופ, 1' עבודה מס

קווי� לתכנית ; רפלקטיבי� ההוראה כעיסוק פרקטי.)1998(' מ, זילברשטיי�

  . בסדרה ניירות דיו�1' חוברת מס. שתלמויות חלופיותהכשרה וה

 יצירת קהיליית לומדי� בקבוצות של .)2002(' וב� פר� מ'  זילברשטיי� מ

' ת עמ"מכו� מופ ,35 ,דפי�, מדריכי� פדגוגיי� המשתתפי� בלימודי התמחות

30 � 54.  

ערכת מ; המכללות למורי� ובתי ספר .)2001(' אריאב תו 'בק ש', זילברשטיי� מ

  .ת"מכו� מופ, 6' נייר דיו� מס. יחסי� אחרת

 � מדרי� פדגוגי: משולש ההדרכה). 2005('  ע,וגוז' ר, פיינבסקי', מ, ברשטיי�זיל

מכו� , 4' נייר עמדה מס, ?מתכו� להצלחה או לכישלו�,  חונכת מורה–סטודנט 

  .�106 89 , 18 � 5' עמ, ת"מופ

מכו� : תל אביב. ת אוטונומיההדרכה כתיוו� לקרא). 2001(ואחרי�  'ק, טל

  .ת"מופ

. במפנה,  תיאוריה ופרקסיס�נשי� ומערכת החינו�). 1997(' א, ופרידמ�' נ, ינאי

  .הוצאת יד טבנקי�, רמת אפעל

,  עבודת דוקטורט,המעבר מפרח הוראה למורה מתחיל .)1997(' מלאת ש

  .אביב� אוניברסיטת תל

ס לפיתוח פרופסיונאלי "בי שותפות מכללה �אחוה אחי�). 2007(' ש, מלאת

  .ת"מכו� מופ: תל אביב ) בדפוס .(5 ,דפי יוזמה. בדגש דיסציפלינארי

תהלי� היעשות ? למדרי� פדגוגי" מורה להוראה" מה בי� .)1999(' ש, מלאת

  .23 � 1 , 5מעו� ומעשה .  סיפור מקרה–מדרי� פדגוגי 

שותפות בי�  דמות מרכזית ביצירת ה� המדרי� הפדגוגי). 2005('  ש,מלאת

עיו� , )'ע ('ר, ורייכנברג' מ. זילברשטיי�: בתו�). PDS(המכללות לבי� בית הספר 

מכו�  ,2' ניייר עבודה מס. פדגוגית מחדש בתכנית לימודי ההתמחות בהדרכה

  .144 � 107' עמ, ת"מופ

שותפות מכללת אחוה ובית הספר ב� גוריו� בהיסט ). 2006 (ואחרי� ' ש,מלאת

,  פר��ב�, .זילברשטיי� מ: בתו�. חברתי ונושאי�ארגוני, וריהיסט: תלת מימד
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שותפות בי� , מגמה חדשה בתכנית ההכשרה של מורי�, )עורכי�(גרינפלד , .מ

  .57 � 21 מ"ע. הסיפור הישראלי �מכללות לבי� בתי ספר

משרד החינו�  ,ירושלי�, אימו� קוגניטיבי. )1999(ג "וגרמסטו� ג ,א"ל ,קוסטה

  .ייס לטיפוח החשיבהומכו� ברנקו ו

תרבותיי�  היבטי�? מי את המדריכה הפדגוגית). 2004 ( ואחרי�' ע,קינ�

  .91�103' גוריו�  עמ–אוניברסיטת ב� , וחברתיי�

: בתו�, מה נותר מ� הטיעו� שיש הבדלי� מולדי� בי� המיני� ). 2000(' ט, רוזי�

  . 23 �17' עמ, טהתרבות והספור, משרד החינו�:  ירושלי�,מצא מי� את שוויונו

סגנו� , הזיקות שבי� תפיסת התפקיד: מדריכי� פדגוגיי�). 2000(' ע, תומר

  .אוניברסיטת ב� גוריו�, ת דוקטורטדעבו. ההדרכה שלה� ונסיבות ההדרכה
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  שיח בני� ובנות בסביבה של מסרי� מיידיי�

  

  גילה זלכה

  

  מבוא

או /בני� ו, בחקר השיח של ילדי�, תחו� התקשורתהמחקר שלהל� עוסק ב

  . I.C.Q, Messenger)(בסביבה של תוכנות להעברת מסרי� מיידיי� , בנות

סביבה של בדוק מדוע ילדי� משתמשי� ב ליתהמטרתו המרכזית של המחקר הי

  ? הבדל בי� המיני�נווהא� יש? הסביבה הזועל אלו צרכי� עונה , מסרי� מיידי�

סביבה בבחקר השיח של ילדי� התמקד המחקר : כלי המחקרשיטת המחקר ו

 המחקר כלל איסו� נתוני� מריאיונות ע� .ידיי�ימתוכנה להעברת מסרי�  של

, משיחות ילדי� שהתקיימו בסביבה להעברת מסרי� מיידיי� והוקלטו, הילדי�

  .ומתצפיות שנערכו לילדי� בזמ� התכתבות�

  . ו במחקר שהשתתפ16 – 8 ילדי� מגיל 200: המדג�

באינטראקציות בי� , ניתוח השיח התמקד במהל� השיחה: כלי� לניתוח שיח

במחקר זה . הדוברי� ובשימוש הלשוני והפרגמאטי שהילדי� עשו במילי�

דרכי חקר משולבות . משולבות שיטות מחקר איכותיות יחד ע� שיטות כמותיות

רות אות� המשלימות זו את זו מעלות אספקטי� שוני� של הנתוני� ומאי

  .מנקודות מבט המשלימות זו את זו

כתיבה 'נית� להגדיר את כתיבת� של ילדי� בתוכנה להעברת מסרי� מיידיי� כ

א� מודגשי� בה תהלי� רפלקטיבי , הכתיבה דומה במאפייניה לדיבור. 'דיבורית

הבכי , הקול, לא חשיפת שפת הגו�ל, מוגנת�סביבה סטריליתוהבעת רגשות ב

, עשיר, מגוו�, שיח מהירלילדי�  מזמנת זו סביבה .חרי�תומכי תקשורת או

 .תקשורת ושיתו� פעולה, הפריה, יצירה, משוב: מאפשר אינטראקטיביות רבהה

ובכ� מאפשרת פריחה של כתיבה , סביבה זו מפשטת את הדברי� הטכניי�

  .משמעותית

 סובב ברובו המכריע סביב נושאי� חברתיי�) בי� מכרי�(נושאי השיח המזוהה 

אישית �סביבה זו מאפשרת דינאמיות ותקשורת בי�. שעל סדר יומ� של הילדי�

על , השיח הוא בעיקר שיח על רגשות. חברתית המתקיימת באופ� ממשי וייחודי
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והוא מתנהל בסביבה שבה המשוחחי� אינ� רואי� ואינ� שומעי� זה , כעסי�

 .אלא קוראי� את הסימני� בלבד, את זה

י� יש להבחי� מבחינת ניתוח השיח בי� שיחות מזוהות בסביבה של מסרי� מייד

מקריות ה� פתח � עולה כי השיחות הלא מזוהות. מקריות� לשיחות לא מזוהות

לרדידות לשונית ותוכנית ומתקיימת בה� מידה נמוכה של אינטראקטיביות 

  . יחסית לשיחות המזוהות

ע מאחריות בשיחות בה� הילדי� מזוהי� ומוכרי� מתקיי� שיתו� פעולה הנוב

השיח בנוי על . 'לשיתו� הפעולה וכד, למשמעותו, לצורת כתיבתו, לתוכ� הנכתב

, גבוהה יותר לצד השני' הקשבה'כתיבה איכותית יותר ומשמעותית יותר ועל 

, במשפטי� מורכבי�, באוצר מילי� עשיר, השיח מתאפיי� בבהירות. המוכר

  . 'בדיוק וכד

. יבור ובאוצר המילי� במהל� ניהול השיחנמצאה שונות בי� המיני� בסגנו� הד

א� אחוז הבנות המקללות , ג� בנות מקללות. בני� מקללי� הרבה יותר מבנות

סגנו� הדיבור בשיחות לא מזוהות ). 74%(נמו� מאחוז הבני� המקללי� ) 40%(

  . הרבה יותר בוטה אצל בני� מאשר אצל בנות

 משתמשות יותר מבני� בנות. בני� משתמשי� יותר מבנות במילי� מרחיקות

  .במילי� מתחנחנות ובמילי� מתנצלות, במילי� מקרבות

המאפשר תקשורת בי� , שיח ער ובעל משמעות, בי� הילדי�, בסביבה הזו מתפתח

עלולות להיות השלכות על התפתחותה של /לשיח זה עשויות. אישית משמעותית

� אינ� ועל כ� ה, בהתחשב בעובדה כי המבוגרי� אינ� מעורבי�, השפה

  . מספקי� חיזוקי� תרבותיי� וחברתיי�

   

  תיאוריית הצרכי� וגישת הסיפוקי� והשימושי�

 & User(' גישת הסיפוקי� והשימושי�'תיאוריית הצרכי� הנגזרת מ

Gratifications(1ונבחנה על �שבחנו �  פותחה לאור� שני �שוני �ידי חוקרי

� ילדי� בוחרי� מדיו� עלטענתה המרכזית של תיאוריה זו היא ש. מדיה מגוונת

                                                 
1

 Blumler (1985) ; 1999(למיש ;  )1994(זלכה( ;Calvert & Huston (1987) ;Meyrowitz 

(1985) ;Nobel (1976).    
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בכלל ) סוציאליזציה(פי המענה שהמדיו� זה נות� לצורכיה� בתחו� הִחיברות 

  . והאינטראקציות התקשורתיות בפרט

. באמצעות השימוש שהוא עושה באמצעי התקשורת' סיפוק צרכי�'היחיד משיג 

פחות , היא נעשית במודע(בחירתו של היחיד באמצעי התקשורת היא סלקטיבית 

על , על תפקיד�, והיא מתבססת על תכניה� של אמצעי התקשורת, )ו יותרא

גישת 'מ .2תמשמעות� עבורו ועל נגישותו לאלטרנטיבות פונקציונאליו

 למילוי שהפרט בוחרכי המדיה היא אמצעי , עולה' הסיפוקי� והשימושי�

 קבוצות של מניעי� אפשריי� לחשיפה ארבעמגישה זאת עולות . צרכיו וסיפוקיו

  :למדיו� תקשורתי

 .רגשיי� העוני� על הצרכי� האישיי��אפקטיביי�מניעי�  ∗

  .מניעי� קוגניטיביי� העוזרי� לפרט להשתלב בחברה ∗

 .מניעי� אינטגרטיביי� העוזרי� לפרט להשתלב בחברה ∗

 . לפרט להתמודד ע� המציאות היומיומיתמניעי� אקספרסיביי� המסייעי� ∗

  

  מודלי� תקשורתיי� ואינטראקטיביות

פי מידת האינטראקציה והאינטראקטיביות �  נבדלי� על3ודלי� תקשורתיי�מ

לינארי שונה ממודל � מודל קווי, לדוגמה. 'נמע�'ול' מוע�'שה� מזמני� ל

 שעשויה להתפתח בי� הבמשוב ובדינאמיק, תקשורתי ספירלי באינטראקטיביות

  . המשתתפי�

� פרמטרי� שעלעיו� במודלי� תקשורתיי� וניתוח מודלי� אלה מעלי� מספר

  . פיה� נבדקת האינטראקטיביות בי� המשתתפי� בשיח התקשורתי

המתייחסי� לבדיקת מידת ) רלוונטיי� לנושא המאמר(להל� מספר פרמטרי� 

  :האינטראקטיביות של מדיו� תקשורתי

   Feedback      משוב .1

 Control      בקרה .2

                                                 
, לפעילות פנאי, לחברת השווי�, תייחסות ליחסי� בי� אישי�אלטרנטיבות פונקציונליות מ 2

  . 'לנורמות וערכי� בחברה וכד
3
 ).2001(על מודלי� בתקשורת ראה כספי  
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 Creativity & Co-Creativity      יצירה .3

 Productivity     הפריה וייעול .4

 Communication    שיתו�/ תקשורת  .5

 Adaptation    הסתגלות   , עיבוד .6

  

כל מדיו� מאפשר אינטראקטיביות . מאפייני� משלו' מדיו� תקשורתי'לכל 

ייחודית הנוצרת מכלל המשתני� המשתתפי� במהל� התקשורת הנעשית 

  .וכל המשתני� יחד יוצרי� סביבה ייחודית, באמצעותו

). הדר� בה מעבירי� מסר במדיו� מסוי�(' לתוכ�� רהצו'ישנו קשר הדוק בי� 

 –היינו , על המוע� ועל הנמע� להסתגל אליה�' כופי�'מאפייני מדיו� תקשורתי 

  .להתאי� את המסר למדיו�

: בסביבה של מסרי� מיידיי� התקשורת מתקיימת באמצעות מסרי� גרפיי�

, עצב את המסרכתיבה זו מאפשרת לכותב ל. 'סמלי הבעה וכד, אייקוני�, כתב

הכתיבה . לבצע תהלי� רפלקטיבי על מחשבתו ולהתבונ� במסר הכתוב של האחר

  . לזכור ולפתור בעיות, לדמיי�, משפיעה על היכולת לחשוב

 עומדות לרשות המוע� אי�בסביבה זו .  בהאי�מה ש) ג�(המיוחד בסביבה זו הוא 

  :והנמע� דרכי� נוספות שבאמצעות� אנו מעבירי� מסרי�

  .'קצב דיבור וכד,  אינטונציה–י� פרוזודיי� סימנ ∗

אנו מגיבי� . תנועות ידיי�, הבעות פני�.  שפת הגו�–סימני� קינזמי�  ∗

 .למבעי� של האד� שמולנו

מצב הגו� של שני הדוברי� ,  מרחק פיזי בי� הדוברי�–סימני� פרוקסמי�  ∗

 . התרחקות פיזית, התקרבות פיזית, העומדי� זה מול זה

  

  שיחה

 –טע� שאישיות האד� נולדת ומתהווה בלבו של השיח הלשוני ) 1980(בובר 

) Feenberg 1989(פינברג . השיח הלשוני הוא מרחב לידתה של אישיות האד�

האינטרנט . טע� כי האינטרנט משיב לאינדיבידואליות את מרחב המחייה שלה

הקהילות המקוונות מאפשרות הבעה אישית והקשבה . יוצר מרחב כתיבה
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הדיו� המתוקשב מטשטש את הגבולות בי� מאפייני הדיבור ,  לדעתו.לאחר

  . פה ובי� מאפייני ההבעה בכתב�שבעל

דומה למקצב של , מהיר מאוד, בתוכנות להעברת מסרי� מיידיי�, השיח הכתוב

  .פה� פה והקריאה ג� היא מהירה בדומה להקשבה בדיבור בעל� דיבור בעל

מדי� אותנו על שינויי� מל) מילי�שינויי� במשמעות של (מעתקי� סמנטיי� 

מושפעי� מ� ההתפתחות מעתקי� אלה . נתונה בחברההמתחוללי� 

ויש בה� כדי להצביע על , משינוי� ערכיי� ומהשפעות תרבותיות, הטכנולוגית

השימוש שלנו בלשו� מגדיר אותנו ה� . שימושי הלשו� החדשי� של הילדי�

מצבי� חברתיי� ספציפיי�  ב–כלומר , בהקשר הרחב וה� בהקשר הנסיבתי

  .אנחנו משתמשי� בלשו� בצורה אחרת

בסביבה להעברת מסרי� מיידיי� מתפתח בי� הילדי� שיח לשוני ער ובעל 

עלולות /לשיח זה עשויות. המאפשר תקשורת בי� אישית משמעותית, משמעות

בהתחשב בעובדה כי המבוגרי� אינ� , להיות השלכות על התפתחותה של השפה

  .ועל כ� ה� אינ� מספקי� חיזוקי� תרבותיי� וחברתיי�, ומעורבי� ב

מחקר המתמקד בניתוח שיחה חופשית של ילדי� עשוי להרחיב את הבנתנו 

בנוגע לאופ� שבו ילדי� רוכשי� ידע לשימוש לשוני יעיל ה� מהבחינה החברתית 

   ).2002קולקה � בלו� ;2005 קולקה�צימרמ� ובלו�(וה� מהבחינה התרבותית 

  

תרבותית והגישה ההתפתחותית- החברתיתהגישה
4   

ואי� ,  יש להכיר בילדות כחברה בפני עצמהתרבותית�הגישה החברתיתפי � על

  . לראות בה שלב מעבר בדר� לבגרות

  :הגישה מציגה שתי תפיסות על עול� הילדות

ובו זמנית ה� תורמי� לבניית , הילדי� פעילי� ויצירתיי� בבניית תרבות� .1

 .חברת המבוגרי�

החברה . מגדר או קבוצת גיל, כמו מעמד חברתי, לדות היא חלק מהחברהי .2

  . רואה בילדות תקופה בה ילדי� חיי� את חייה�

                                                 
4
 ).2005 (הקולק�מתו� צימרמ� ובלו� 
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תרבותית בוח� את חברת הילדי� כחברה � חקר שיחות הילדי� בגישה החברתית

פי הגישה � על. כללי� ודרכי התנהגות משלה, טקסי�, עצמאית בעלת חוקי�

של חקר זה היא להבי� כיצד השיחות מבנות את תרבותית מטרתו �החברתית

  .עולמ� של הילדי�

.  השיחה היא אמצעי לרכישת כישורי שיח שוני�הגישה ההתפתחותיתפי � על

ההתייחסות לשיחות הילדי� בגישה ההתפתחותית נשענת על חקר שיח הילדי� 

, כיצד ה� מצטרפי� לשיחה, כהזדמנות להבי� כיצד ילדי� רוכשי� כישורי שיח

כיצד ה� שומרי� על נושא השיחה וכיצד ה� משלבי� , ל מה ה� משוחחי�ע

  .בשיחה נושאי� שוני�

  

  חקר השיח ומגדר

 השונות בכתיבה בי� המיני� נובעת משונות טוענת כי) (Cameron 1990קמרו� 

הדר� ו, רציונלית� הדר� לארגו� המסר אצל הגברי� הנה דקדוקית. חשיבתית

 .שית רג– לארגו� המסר אצל נשי�

כישורי� והתנהגויות , נשי מלמד כי קיימי� תכונות/ חקר השיח הגברי 

את השונות בי� חלק מהחוקרי� מייחסי� . המאפייני� מי� אחד יותר מ� האחר

ממצאיה� של מחקרי� . לתהלי� החיברות וחלק לשונות פיזיולוגיתהמיני� 

 דבר המחזק ,שוני� עולה כי ההבדלי� הלשוניי� בי� המיני� ה� אוניברסליי�

  5).קיימת שונות בי� גברי� לנשי� במבנה המוח(את טיעו� השונות הפיזיולוגית 

מרבות להשתמש בשאלות , )גווני�(נשי� מדברות ביתר פירוט לגבי צבעי� 

בעוד הגבר נשמע , גבוהה אצל� הנטייה להשגת הסכמה ושיתו� פעולה. רטוריות

  . בדר� כלל תחרותי

מנומקות , ת מאשר לייצר אמירות ועמדות מקיפותלנשי� קל יותר לשאול שאלו

נשי� מציגות אמירה כשאלה כדי . ומגובשות אשר עלולות להביא לעימותי�

נשי� ) (Fishman1978לדעתו של פישמ� . לקבל אישור ולהימנע מוויכוח

שה� רוצות להבי� לעומק את , שואלות יותר שאלות בהשוואה לגברי� משו�

                                                 
5
  Cameron (1990); Fishman (1978)  ; )1994(גריי ; )2002(ניק 'מוצ 
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ה� . ולכ� ה� מקד� שיחה, שאלות גוררות תשובותומשו� ש, הדברי� הנאמרי�

 .מקדמות דיאלוג ולא מונולוג

נשי� ; לעומת הגברי� המוסרי� מידע, טוע� כי נשי� מביעות רגשות) 1994(גריי 

נשי� משתמשות במגוו� גדול יותר של ; מביעות רגשות בצורה שונה מהגברי�

שונות לחשיבה לנשי� ולגברי� דרכי� ; מטפורות והכללות, סופרלטיבי�

קשב ; גברי� מתפרצי� בשיחה הרבה יותר מאשר נשי�. ולעיבוד מידע ונתוני�

גברי� מנסי� להפגי� כוח ; והענקת משוב בשיחה גבוהי� יותר אצל הנשי�

  . ושליטה

  

  השיטה

  שאלות המחקר

על אלו צרכי� עונה , �יסביבה של מסרי� מיידימדוע ילדי� משתמשי� ב

   ?דל בי� המיני� הבנווהא� יש? סביבה זו

. במחקר זה משולבות שיטות מחקר איכותיות יחד ע� שיטות מחקר כמותיות

מעלות אספקטי� שוני� של הנתוני� , דרכי חקר משולבות משלימות זו את זו

  .ומאירות את הנתוני� מנקודות מבט המשלימות זו את זו

  

  המדג�

  .  שהשתתפו במחקר16 – 8 ילדי� ובני נוער מגיל 200

  

  המחקרכלי 

על ילדי� בשעת עבודת� בסביבה ) מתערבות�בלתי( נערכו תצפיות :תצפיות

התצפיות התמקדו בדר� שבה הילדי� פתחו בשיח או . להעברת מסרי� מיידיי�

במבעיה� , באינטראקציות בי� הילדי�, באופ� שבו המשיכו את השיחה, בפנייה

  .'בשעת עבודת� וכד

שיחות ילדי� שהתנהלו ) ו ונשמרוהודבק, הועתקו(הוקלטו : תיעוד שיחות

  . בסביבות למסרי� מיידיי�
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' מודר� וממוקד' נערכו ריאיונות אישיי� וריאיונות קבוצתיי� באופ� :ריאיונות

כ� נית� להגיב על נקודות , ריאיונות שסדר השאלות בה� אינו קבוע מראש(

  ).חדשות בהתא� לענייני� שהמרואייני� מעלי�

  

  מהל� המחקר

  .2005�2006ל בי� השני� המחקר התנה

  :להל� הפרמטרי� העיקריי� לניתוח סביבה להעברת מסרי� מיידיי�

של הסביבות להעברת מסרי� פרמטרי� לבדיקת מידת האינטראקטיביות  .1

  מיידיי�

   Feedback        משוב

 Control        בקרה

 Creativity & Co-Creativity        יצירה

 Productivity      הפריה וייעול

 Communication      יתו�ש/ תקשורת 

  Adaptation      הסתגלות   , עיבוד

  

  כלי� לניתוח שיח

באינטראקציות בי� הדוברי� ,  במהל� השיחה:ניתוח השיח התמקד

  . ובשימוש הלשוני והפרגמאטי שהילדי� עשו במילי�

  סמנטיקה

,  שלה�ריגושיותהקונוטאציות ה, יותיה� של המילי�משמעובמחקר נבדקו 

שינויי�  (מעתקי� סמנטיי� וסימני�  יחסי� שוני� בי�,שדות סמנטיי�

 ).במשמעויותיה� של מילי�

  היבטי� לבחינה לשונית .2

 ,סוגי המשפטי�, קטגוריות דקדוקיות, חלקי הדיבור :�ניתוחי� תחביריי

  .' וכדפעולות דיבור ,עלי אמירהופ

 כיצד, בשיח זה נבחנו דרכי הפנייה.  שיח בי� זרי�–שיח מקרי : סוגי שיח

  .'באיזו שפה ה� משתמשי� וכד, הילדי� פוני� לאנשי� אחרי�
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שיח אורייני הוא שיח המאופיי� ביסודות של תכנו� והוא שיח הנוטה להופיע 

הוא מכיל סדרה של מבעי� העוסקי� . ביחידות הגדולות מהמשפט הבודד

הול� את , מקושר, מודע לרמת הידע של קהל היעד, הוא רצי�. באותו נושא

השיח האורייני יכול להופיע ). 2002קולקה � בלו�( ואת הסוגה הנסיבות

פי � הטקסט בשיח האורייני הכתוב מיוצר על. כתובה כמו בשפה דבורה בשפה

  ).ח"פלד תשנ( עקרונות קבועי� לתוכ� יוצק הכותב את התוכ� הייחודי שלו

  )�Spssב(עיבודי� סטטיסטיי� לנתוני� שנאספו ואורגנו  . 4

  תלויי��  בלתי למדגמי�tמבחני  -

 כיווני��ניתוחי שונות חד -

  כיווני�� ניתוחי שונות דו -

  

 ממצאי� ודיו�

  Onlineהסביבה להעברת מסרי� מיידיי� בזמ� אמת 

הסביבות להעברת מסרי� מיידיי� מאפשרות למשתמש לשוחח ע� אד� אחד 

, ט שנית� לבצע בתוכנות אלו'נוס� לשיחות הצ. או יותר באמצעות האינטרנט

בצע שיחות קוליות באמצעות מיקרופוני� ושיחות וידאו באמצעות נית� ג� ל

לינקי� לכתובות של , דואר אלקטרוני, SMSנית� לשלוח . מצלמה דיגיטלית

למצוא , נית� לשחק במשחקי�. להעביר קבצי� ותמונות, אתרי� באינטרנט

  .  ועודלשלוח סמלי הבעה, פרטנרי� חדשי� לשיחה

ל אנשי קשר את� הוא רוצה להתכתב באופ� כל משתמש יכול לקבוע רשימה ש

וכל משתמש יכול לפתוח או לסגור למשתמשי� מסוימי� את התקשורת , קבוע

משתמשי� בתוכנת , רוב המשתמשי� בתוכנות להעברת מסרי� מיידיי� . עמו

I.C.Q  או ב/ו � Messenger .בשתי התוכנות �המשתמשי �ב, יש גולשי � I.C.Q  

 לשיחות ע� יותר משני Messenger � וב' חדאחד על א'בעיקר לשיחות 

  .משתתפי�
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     Messenger - ו  I.C.Q - I Seek Youתוכנת תקשורת 

 

  

      

 

תוכנה להעברת מסרי� מיידי�  הנה I.C.Q – I Seek Youתקשורת התוכנת 

)Online .(שפ �התוכנה הראשונה בעול�מיידיי �התוכנה . ותחה להעברת מסרי

 �  מעל ל כיו�משרתתו ,1996ידי חברת מיראביליס הישראלית בשנת �פותחה על

לרית והיא נחשבת לתוכנת ההורדה הפופ.  בני אד� ברחבי העול�150,000,000

 הצומחת בקצב המהיר 'שפה תקהיל' הוגדרו כI.C.Q � משתמשי ה. ביותר בעול�

ה מוגדרת כקהילה המשתמשת באופ� משות� וקבוע  קהילת שפ.ביותר בעול�

  .שימוש זה מייחד אותה ומאחד אותה. במערכת סימני�

הנבדקי� סיפרו בריאיונות שלעתי� קרובות ה� אינ� מתכנני� מראש ע� מי 

בוחני� מי מחברי הקהילה שלה� מחובר לתוכנה , ה� נכנסי� לתוכנה. לדבר

  . חות שיחותמתפת' בלחיצת כפתור' ו–ונית� לדבר עמו 

אלא , הילדי� לא תכננו לדבר ע� ילד מסוי�. שיחות שהחלו באופ� די סתמיהיו 

ובמהל� השיחה , פתחו בשיחה, בדקו מי מחברי הקהילה שלה� בסביבה

המרואייני� הדגישו . התמקדו בנושא שהטריד את שניה� או אחד מה�

ות ועל משפיעה על כמות השיח' במרחק לחיצה'שהעובדה שחבריה� נמצאי� 

  .תדירות�

, לדוגמה). 83%(רוב המשתמשי� משתמשי� בשתי התוכנות לצרכי� שוני� 

  . ר'במסנג, בדר� כלל, שיחה ע� יותר משני משתמשי� תתקיי�
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אישית חברתית � ומאפשרת לתקשורת בי�, דינאמיות, סביבה זו מציגה חיוניות

  .להתקיי� באופ� ממשי וייחודי

כגו� , ת להשתמש בעזרי� טכנולוגיי�א� על פי שלמשתתפי� ישנה אפשרו

ה� משתמשי� בשיחות מזוהות רק בהבעה ' רמקול וכד, מצלמה דיגיטלית

   .ובשיחות לא מזוהות ה� משלבי� רמקול ומצלמה דיגיטלית, בכתב

כינוי משלו , גופ� משלו, בשיחה מרובת משתתפי� לכל משתת� יש צבע משלו

 .ודימוי שבחר לעצמו

במהל� השיחה . התייעצו הילדי� לאיזה סרט ללכתבאחת השיחות , לדוגמה

עליה נערכת , הילדה'; ח�� רב'שלח אחד הילדי� לינק של כתובת האתר 

ר והאתר 'מסנג(הילדי� גלשו במסכי� מקבילי� . הקליקה על הלינק, התצפית

גלישה באתר וכניסה של התכתבויות ו'  ד15 � לאחר כ. �וכתבו רשמי) ח�� של רב

 . ללכת� לה�� החליטו לאיזה סרט עדי ה,לתקצירי הסרטי�

  

  כינויי� ודימויי�

שמות של שחקני . הכינויי� מגווני� מאוד. כינויי/כל ילד בוחר לעצמו ש�

שמות של דמויות מתוכניות ; שחקני קולנוע וטלוויזיה, שחקני כדורסל, כדורגל

יש הבוחרי� לעצמ� . 'שמות של דמויות מסרטי� מצוירי� וכד; טלוויזיה

 מגיל אש פצצה', 'סטל� מגיל קט�', 'עבריי� מהג�': לדוגמה', מקוריי�'י� כינוי

  . ועודTiNk£®B£L' ...בנשיקה משתיקה', '5

, ילדה ששמה הילה: לדוגמה, יש ילדי� שבחרו לשנות את שמ� הפרטי לכינוי

ילד ששמו איתמר הוסי� לשמו את התואר . 'היללוש'בחרה לעצמה את הכינוי 

  .'ל�איתמר המ '–' מל�'

, יש ילדי� שבחרו לכתוב את שמ� הפרטי באנגלית בתוספת סיומת ייחודית

; יש ילדי� שבחרו שמות באנגלית. GolanXילד ששמו גול� בחר בכינוי : לדוגמה

דרקו� 'כגו� , יש שבחרו שמות של בעלי חיי� או שמות של יצורי� מ� האגדות

� רבי� מאוד ומגווני� הכינויי� והדימויי. 'יש שבחרו צירו� תווי� וכד'; אש

  ).'וכד, $$$ קצפת, איש העטל�, סופרגיל: לדוגמה(מאוד 

הילדי� ממציאי� לה� כינויי� ומכיני� לה� דימויי� בכלי� שעומדי� 

יש . הכלי� ידידותיי� מאוד ומאפשרי� מגוו� רחב של אפשרויות. לרשות�
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. 'י� של בנותכינוי'ו' כינויי� של בני�'כינויי� המשותפי� לבני� ולבנות ויש 

מעט . היה ברור מ� הכינוי א� מדובר בב� או בבת) 92%(בחלק גדול מ� הכינויי� 

  . מאוד כינויי� התאימו לשני המיני�

  דימויי�

א� לרוב המכריע של , אי� זו חובה. תמונה/כל אחד יכול לבחור לו דימויי

נה נית� לבנות תמו. נית� לבחור תמונה ממאגר). 90%(הילדי� יש דימויי� 

לשי� תמונה של , להוריד תמונות מהאינטרנט, להוריד סמיילי�, בתוכנה עצמה

  .'תמונת פספורט וכד, כדור סל, כדור רגל

. 'בני�'ודימויי� של ' בנות'ויש דימויי� של , יש דימויי� משותפי� לבני� ולבנות

היה ברור מתו� ) 89%(בחלק גדול מהדימויי� , בדומה לכינויי�, א� ג� כא�

ברוב . מעט מאוד דימויי� התאימו לשני המיני�. י א� מדובר בב� או בבתהדימו

  . 'בדימויי� של בנות'ובנות ' דימויי� של בני�'המקרי� בני� בחרו ב

בובות פרווה ע� , כינויי� של זמרות; כינויי� של שחקני כדורגל אפיינו רק בני�

יו בעיקר אצל בני� ה' נוראי�'יצורי� ; עיניי� גדולות ופעורות אפיינו רק בנות

 ילדה שהתכתבה ע� הילדה שעליה נערכה התצפית בנתה לעצמה :לדוגמה .'וכד

בשיחה הביעה ילדה זו . דימוי של פני� כועסות המרכיבות משקפיי� גדולי�

היא האשימה ). הילדה שעליה נערכה התצפית(כעס גדול מאוד כלפי חברתה 

 דקות 65חר ששוחחו לא. אותה בבעיותיה החברתיות ע� הבנות בכיתתה

חברתה . בתוכנה להעברת מסרי� מיידיי� הגיעה ילדה זו לביקור בבית חברתה

  . והיא התנדבה להגיע לראיו�, סיפרה לה על המחקר

במציאות נראתה הילדה שונה לגמרי מהדימוי שבחרה להציג את עצמה 

 והיא בעלת גווני� ותווי� שוני� מהגווני�, לא היו לה משקפי�. באמצעותו

  .ומהתווי� שבחרה בה� להציג את עצמה
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  :I.C.Qלהל� חלק מגלריית התמונות המוכנות של  

  

  

  

ה� בוני� את הדמות מתו� מאגר של . לילדי� ישנה אפשרות לעצב לה� דמות

  :להל� המאגר. 'צבעי� וכד, בגדי�, תווי פני�
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; I.C.Q �תמונת פספורט של עצמ� בתוכנה שנמצאת ב' לצייר'יכולי�  ילדי�ה

  :להל� צילו� המס�

 
  

  'המדיו� התקשורתי' של בדיקת האינטראקטיביות

רוב השיחות ה� . יש להבחי� בי� שיחות מזוהות לשיחות לא מזוהות ע� זרי�

הרוב המכריע של . וצותשיחות מזוהות של ילדי� המשתייכי� לאות� קב

  . ספר�השיחות היו בי� ילדי� הלומדי� באות� בתי

השיחות המזוהות המתקיימות באמצעות התוכנות להעברת מסרי� מיידיי� 

: לדוגמה(הכותב בוחר את המדיו� . על הצור� בהבעת רגשות, בעיקר, עונות

ה שבה פי המיד�על) שימוש בתוכנה להעברת מסרי� מיידיי�, צפייה בטלוויזיה

  .יש לציי� שסביבות אלה קלות לתפעול. המדיו� עונה לצרכיו

או (מ� המחקר עולה כי הילדי� השתמשו בתוכנה להעברת מסרי� מיידיי� מפני 

, הילדי� בוחרי� בסביבות הללו להבעת רגשות. שמדובר בהבעה בכתב) למרות

�כי ותומ, קול, דווקא משו� שהתקשורת הכתובה אינה מכילה בתוכה שפת גו

  .תקשורת אחרי�

.  של הילדי� כולל בתוכו את המדיה העונה לצורכיה�'המרחב החברתי לשוני'

. התוכנות להעברת מסרי� מיידיי� עונות בעיקר על הצור� בהבעת רגשות

צפייה בטלנובלות בטלוויזיה מספקת מענה לצרכי� בתחו� , לעומת זאת

  .ות בפרטבכלל ואינטראקציות תקשורתי) סוציאליזציה(הִחיברות 
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, לשאלה מדוע ה� משתמשי� בתוכנה להעברת מסרי� מיידיי� ולא בטלפו�

אפשר לדבר המו� ; זה חינ�: "הייתה) 92%(תגובת� הראשונית של הילדי� 

  . 'וכד" שיחות הטלפו� עולות כס�"; "זמ�

לבי� ' יכולות הטלפו�'במהל� הריאיונות נערכה ע� הילדי� השוואה בי� 

מ� הראיונות עלו ממצאי� . להעברת מסרי� מיידיי�יכולותיה של הסביבה 

להביע רגשות , הילדי� טענו כי בסביבה הזו קל יותר להתבטא. אחרי�

  .ולהתעמת

הילדי� אינ� משתמשי� ) שיחות ע� מכרי�(בשיחות מזוהות  ,משו� כ�

התנהלו באופ� ) י�שיחות ע� זר(השיחות הבלתי מזוהות . בווידאו וברמקול

ביקשו לשמוע את , ילדי� ביקשו לראות ע� מי ה� מדברי�ה. שונה לחלוטי�

השיחות התנהלו בתחילה בעיקר סביב היכרות וסביב בחינת הצד השני . הקול

: 'ילדה לא מזוהה'ע� ' שיחה של ילדה בכיתה ג, לדוגמה). צעדי� לבניית אמו�(

כינויה של הילדה השנייה '; 5 מגיל אש פצצה' הוא 8 �כינויה של הילדה בת ה

 Instant'הקשה של כל אחת מה� בנפרד על האייקו� .  '...בנשיקה משתיקה'הוא 

Match ' ביניה�' חיברה'שמציעה התוכנה.  

 משתיקה'� ה', מדברי�'ורצו� לדעת ע� מי ' פנייה'בתחילת השיחה ישנה 

 אש פצצה'. לה שגיאות כתיב' בודקת'. '5 מגיל אש פצצה' בוחנת את  '...בנשיקה

היא מציגה את עצמה כבת . 'בונה את דמותה'במהירות מדהימה ומגיבה ' 5 מגיל

.  אינה כותבת בשגיאות כתיב16 עונה לה שילדה בת  '...בנשיקה משתיקה'. 16

שבת דודתה ) דבר שאינו נכו�( כותבת 8שהיא כאמור בת ' 5 מגיל אש פצצה'

  .8בת , בת הדודה, משתתפת בשיחה והיא

  ): שיח מקרי, שיחה לא מזוהה(ה שיחלהל� קטע מ

  

  :  ( 06:19)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 הייייייייי  

  :  ( 06:19)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

  ?זה מי  
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  :  ( 06:19)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 היייייי  

  :  ( 06:19)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 ?זות מי  

  :  ( 06:19)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

  **זאת  

  :  ( 06:20)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 ........?זאת מי  

  :  ( 06:20)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 ?!נוו  

  :  ( 06:21)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 ראשונה  את  

  :  ( 06:21)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 ....................?נכו אתר ל� יש  

  :  ( 06:21)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 .....אאל  

  :  ( 06:21)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

  עושה אני  

  :  ( 06:21)   ...בנשיקה משתיקה◄

  .....?את כמה בת  

  :  ( 06:22)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 ????????!!!!!!!!את כמה בת  

  :  ( 06:22)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

  פרטי� תני פרטיפ רוצה מכירה לא שאני למישהו פרטי� אומרת לא אני  



129 

  :  ( 06:22)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

  1...וחצי 15 בת אני  

  :  ( 06:23)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 וחצי 15 בת אני  

  :  ( 06:24)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 ?ל� קוראי� אי�  

  :  ( 06:24)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

    ......!!סיו

  :  ( 06:24)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 ????!!!!פרטי� נו  

  :  ( 06:25)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 ....16 בת אני  

  :  ( 06:26)   ...בנשיקה משתיקה◄ 

 !!!!!!!!!!!זאת במקו� זות של טעות עושה הייתה לא 16 בת ילדה  

  :  ( 06:26)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

  קצת כתבה שלי דודה בת  

  :  ( 06:27)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 8 בת והיא  

  :  ( 06:27)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 כתבת כבר את אבל לה לתק רציתי אז  

  :  ( 06:29)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 היא זות כתיב שגיות יהיה �ע  
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  :  ( 06:32)   = @5מגיל אש פצצה= @▼ 

 רק כי באיסי דברי� לו להתקי צריכה ואני שלי אבא של במחשב אני שניה  

  ...לו התקנתי עכשיו  

  :  ( 06:44)    5מגיל אש פצצה= @▼ 

 חזרתי  

 פה לא :  ...בנשיקה משתיקה◄

  

 בשיחות בסביבה של פרמטרי� לבדיקת מידת האינטראקטיביות

  תוכנות להעברת מסרי� מיידיי�

    Feedback        משוב

  Control        בקרה

  Creativity & Co-Creativity        יצירה

  Productivity      עוליהפריה וי

  Communication     שיתו�, תקשורת

  Adaptation    הסתגלות , עיבוד

  

    )Feedback (משוב

הסביבה להעברת מסרי� מיידיי� מאפשרת העברת משוב איכותי ודיאלוגי בי� 

בעיקר . בעיקר בשיחות של שניי� ופחות בשיחות מרובות משתתפי�, הצדדי�

  ).Instant Match �באמצעות ה(ת ע� מכרי� ופחות בשיחות ע� זרי� בשיחו

ולענות בזמ� , מכיוו� שבשיחות אלו שני הצדדי� חייבי� להיות קשובי� וערניי�

הצד השני . הילדי� חשי� נוחות מסוימת לשוחח על רגשות, אמת ובמהירות

ת הרגשות ומה שעובר הוא הבע, אינו רואה את סימני הגו� ואינו שומע את הקול

  .ללא תומכי תקשורת אחרי�, בעההסמלי בכתב וב

�בשונה , לשנות ולערו� את הטקסט לפני השליחה, הילדי� יכולי� למחוק, בנוס

  .משיחה המתקיימת טלפונית או פני� מול פני�
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  )Control (בקרה

הבקרה על התפתחות השיחה היא באחריות שני הצדדי� ללא מתערבי� לא 

על שני הצדדי� להיות .  טכנית לצד אחד להכתיב לצד השניאי� אפשרות. רצויי�

את הבקרה על התנהלות ' נוטל'פי אישיותו � ועל, בתורו, מעורבי� וכל אחד

  .השיח

  

  )Creativity & Co-Creativity (יצירה

מניתוח השיחות המזוהות עולה כי תו� כדי השיח מתגבשת אצל אחד או יותר 

החלטה על , הליכה למסיבה. ת או נפרדתמהמשוחחי� החלטה על עשייה משותפ

כלומר סוג שיח זה מאפשר למשוחחי� . 'הצעת חברות וכד, עימות ע� הורי�

רעיונות מקוריי� ודרכי פעולה בתחו� שהציק לה� ועליו שוחחו , לגבש החלטה

  .באמצעות התוכנה

  

  )(Productivity יעוליה ויהפרי

ידי � על' נולדת'ת משותפת שהפריה וייעול מוגדרי� בספרות המחקרית כפעילו

בניתוח השיחות המזוהות עלו דוגמאות רבות . הצדדי� במהל� המפגש ביניה�

הספר �החלטה לעשות מעשה בעקבות אירוע שקרה בבית: כגו�, להפריה הדדית

גיבושו והדרכי� , תכנונו במשות�, קבלת ההחלטה המשותפת על אופי המעשה(

  .' לקולנוע וכדארגו� יציאה, ארגו� מסיבות) לביצועו

השתתפות של , מדובר בתהלי� מקי� שהחל בהבעת רגשות של אחד הצדדי�

צעד , גיבוש אבני דר� ובניית תרחיש משות�, גיבוש החלטה משותפת, האחר

  .אחר צעד עד לפרטי הפרטי�

  

  )Communication (שיתו�, תקשורת

על , 'קהילתיות' רומזת על Communication –' תקשורת'המילה האנגלית ל

'�כלומר התקשורת היא תקשורת ספירלית המתפתחת , )קומונה(' שיתו

היא יותר , בלי שו� ספק, הסביבה למסרי� מיידיי�. באינטראקציה ע� האחר

  .מכל דבר אחר סביבה חברתית לתקשורת שיתופית
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התפוקות שמפיקי� המשוחחי� בעקבות השיחות ה� תפוקות חשובות ה� 

מניתוח הממצאי� עולה כי פעולות .  החברתימההיבט הריגושי וה� מההיבט

הייתה רבה ) 'מועטה/רבה'בסכלה של (הגומלי� בי� המשתתפי� בשיחות מזוהות 

  .מאוד

  

המרואייני� סיפרו סיפורי� רבי� והדגימו : הוצאת חבר מרשימת הקשר

לא לאפשר לו לראות (מרשימת הקשר שלה� ' חבר'מצבי� הגורמי� להוצאת 

  ).  לה� הודעותשה� מחוברי� ולשלוח

כלומר ילד אחד מחליט באופ� אישי . 'אחד על אחד'לעתי� מדובר בסכסו� 

לעתי� מדובר בהחלטה גורפת בעקבות אירוע . להוציא מרשימתו ילד אחר

  : לדוגמה, שקרה

אחד הילדי� התלונ� אצל הוריו שחבריו מקללי� אותו בשיחות המתקיימות 

מחנכת הכיתה . תה למחנכת הכיתההא� פנ. ביניה� בסביבה למסרי� מיידיי�

ערכה בירור והסתבר לה שחלק גדול מאוד מילדי הכיתה משוחחי� ביניה� 

או בשיחות משותפות באמצעות הסביבה למסרי� ' אחד על אחד'בשיחות 

בשיחת הבירור עלה כי בי� יתר הדברי� הילדי� ג� מקללי� זה את . מיידיי�

אוסרת עליה� להשתמש בסביבה המחנכת הודיעה לתלמידי הכיתה שהיא . זה

הוריו יוזמנו , היא הזהירה אות� שתלמיד שישתמש בסביבה זו ייענש. הזו

הילדי� החליטו להחרי� את . לשיחה והוא יושעה מבית הספר לשלושה ימי�

. להוציאו מכל רשימות הקשר של ילדי הכיתה, כלומר. הילד שאמו התלוננה

  .ילד ה� השאירו מחו� לשיחא� את ה, הילדי� המשיכו להתכתב ביניה�

  

  )Adaptation(הסתגלות , עיבוד

� צורה' ישנו קשר הדוק בי� .מאפייני�  משלו" מדיו� תקשורתי"לכל , כאמור

מתנהל בעיקר , בשונה משיח בי� זרי�, בסביבה זו השיח בי� מכרי�. 'לתוכ�

 ומצרי�, השיח מתנהל באופ� מסיבי מאוד. רגשות' אוורור'סביב הבעת רגשות ו

  . מהמשתת� להתגייס ולהתרכז במשימה המשותפת

יש שיחות שגוועו משו� שאחד מהמשתתפי� לא הצליח להסתגל לסביבה 

  . ולפעול בתוכה
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ע� ילד מכיתתה שעמו הייתה מעוניינת לפתח ' שיחה של ילדה בכיתה ז, לדוגמה

הילדה מנסה ). נערכה תצפית על הילדה בעת שניהלה את השיחה ע� הילד(קשר 

כלבה עבר ניתוח (משתפת אותו באירוע שמעציב אותה מאוד , ח ע� הילדלשוח

הילד נפגע . א� הילד לא היה זמי� רגשית לשיחה, )וכרכו לו מג� סביב הצוואר

  .והילדה מתנצלת בפניו שוב ושוב, תדיר

תופעה , ואילו הילד משתמש בשמו הפרטי, TiNk£®B£Lכינויה של הילדה הוא 

  :� קטע מהשיחהלהל. נדירה בסביבות אלו

  

 «°•TiNk£®B£L •°»  (07:33 PM)▼ : 

  הייייייייייי  

 «°•TiNk£®B£L •°»  (07:34 PM)▼ : 

 ?קורה מה  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:34 PM)   

 !?סוסי� על רוכב אתה ממתי  

  :  (PM 07:35)   איציק ◄

  ..איתי מדברת לא שאת חשבתי  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:37 PM)   

 !!בצחוק היה זה  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:37 PM)   

 ...חח  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:37 PM)   

 ....המחשב על לי השטלתה ענבר  

  :  (PM 07:37)   איציק ◄

  ...בצחוק עוסי� לא כאלה דברי�  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:38 PM)   

  טוב  

 «°•TiNk£®B£L •°»  (07:38 PM) ▼  

 ..סליחה  
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  :  (PM 07:38)   איציק ◄

  ..איה את שונה ואני  

  :  (PM 07:39)   איציק ◄

  ..אותה אוהב לא ממש אני  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

  ...סורי  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

 !סנוו את היו� סירסו  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

  >:o 

  :  (PM 07:40)   איציק ◄

  אווטש  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

 ...איתו קורה מה מבי לא ממש הוא  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:41 PM)   

 ...הראש על כובע כזה לו ויש  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:41 PM)   

 ...מהניתוח מאשר יותר מהכובע לדיכי נכנס הוא  

  :  (PM 07:42)   איציק ◄

  ..לזוז חייב אני טוב  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:42 PM)   

 !שניה כל דבר בכל נתקע הוא  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:42 PM)   

 ...טוב  

  :  (PM 07:42)   איציק ◄

  ...ביי  
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▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:42 PM)   

 לי תכתוב כשתחזור  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:42 PM)  

 ....בייייי  

  : איציק◄

is Away  לא או.. פה..? 

 
  שיחה

ה� מחוברי� לטלפוני� . מ� המחקר עולה כי ילדי� חשי� צור� עז לתקשר

ר בכל עת שהסביבה מזמנת לה� ' ובמסנג �I.C.Qהניידי� שלה� ומשוחחי� ב

  .אפשרות לשיח המתאי� לצורכיה�

  

  שיחות על רגשות

אחד המאפייני� הבולטי� ביותר של השיח בסביבה שבה האד� אינו נראה 

. הוא שיח על רגשות ועל כעסי�, � את סימניו בלבדאלא קוראי, ואינו נשמע

בנושאי� חברתיי� ) ברוב� המכריע(עוסקי� ) בי� מכרי�(נושאי השיח האורייני 

  .שעל סדר יומ� של הילדי�

�בחטיבת'  הלומד בכיתה ח14באחת התצפיות שנערכו על נער ב� , לדוגמה

הספר � בביתלתלמיד שקילל אותו  במחשב' אורב'אמר שהוא  הנער, ביניי�

למשתתפי� מי מבי� הרשומי� ברשימת הקשר מחובר ' מסמ�'המחשב (

) 'הנער שלנו'להל� נכנה אותו בש� (הנער  'מארב'בעת ה). לאינטרנט ומי לא

ולאחר מכ� עזב , מיידיי� שיחק במשחקי המחשב שיש בתוכנה להעברת מסרי�

  : 'תמונת המצב'את המשחקי� והציג את 

', המקלל'התנפל על ' הנער שלנו'. ו לפני מספר ימי�קילל אות' המקלל'הנער 

הספר � כתוצאה מכ� הושעו מספר ילדי� מבית. והתפתחה תגרה רבת משתתפי�

אסרו עליו לצאת לטיול ע� ' הנער שלנו'ובנוס� הוריו של ', הנער שלנו'כולל 

קילל אותו ' המקלל'הפע� כשהנער , לכ�. תנועת הנוער אליה הוא משתיי�

לפיכ� . כי ידע שהמחיר על התפרצות עלול להיות יקר מדי,  התאפקהוא, בשנית

סיפר כי ' הנער שלנו'. I.C.Q � באמצעות השיח בתוכנת ה' לסגור ענייני�'החליט 
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, ה� למדו באותה כיתה; ה� יחד עוד מג� הילדי�. היה חבר קרוב שלו' המקלל'

השתמש . הילד תיאר מערכת חברות קרובה מאוד. 'ועד כיתה ו' מכיתה א

ישנו זה ", "הלכנו לחוגי� יחד", "מאוד אהבתי לשחק אתו: "במשפטי� כגו�

. הביניי� ה� שובצו בכיתות שונות� כאשר הגיעו הילדי� לחטיבת. 'וכד" אצל זה

  . ועל כ� מערכת היחסי� בי� הילדי� השתבשה, בי� הכיתות קיי� מתח

  !הוא כא�! הוא כא�, וזעק בשמחה' הנער שלנו'לפתע קפ� 

קילל קללות נמרצות ' הנער שלנו'תחילה .  דקות76לה ביניה� שיחה שארכה הח

החלו הילדי� , לאחר מכ�.  דקות4והדבר נמש� , השיב לו' המקלל'. 'המקלל'את 

כל אחד מה� האשי� תחילה . את תחושת העלבו� והבגידה, להביע את כעסיה�

  .מאוחר יותר כל אחד קיבל אחריות למעשיו ולדבריו. את האחר

כתבו עד כמה מצב . למצב ביניה�' הגדרה'בהמש� השיחה גיבשו הנערי� מעי� 

  .וחשבו מה נית� לעשות בעניי�, זה מעיק עליה�

העלו הנערי� דרכי� להתמודדות ) כ� מכונה סוגת השיח ביניה�(במהל� הדיו� 

הרעיונות והתרחישי� שהעלו היו מקוריי� ויש בה� . ע� המצב שהעיק עליה�

  .ל יכולת חשיבה מעמיקה מאודכדי להצביע ע

ה� , הספר� בכל עת שיתראו בבית: לבסו� ה� החליטו לאמ� את התרחיש הבא

. במריבות בי� הכיתות ה� ינהגו כאילו ג� ה� רבי� ביניה�. יתעלמו זה מזה

שבת בביתו של , שבת בביתו של האחד: לסירוגי�(ה� יפגשו בשבתות , אבל

  ).האחר

בעל יעדי� ; מעמיק,  שמדובר בשיח אורייניניתוח השיח בי� הילדי� מלמד

השיחה . הכולל ניסיונות לפתור בעיות ולהתמודד ע� היצ� רגשי, ומטרות

כל ילד ). הקללות, מלבד החלק הראשו� של השיחה(התפתחה באופ� ספיראלי 

לפתח במשות� את ) כל אחד בתורו(ה� ניסו . התייחס לדברי חברו והגיב עניינית

ה� בנו במשות� תרחישי� לרעיונות ודרכי� לפתרו� הבעיות . הרעיונות השוני�

  .העומדות לפניה�

הילדה ישבה מול המחשב . 'שיחה בי� ילד וילדה הלומדי� בכיתה ו, לדוגמה

', השיחות'הראתה את . שלה והציגה שיחות שהיו לה בעבר ע� חברי� וחברות

י� אלו האינטראקציות בינה לב, את הקונוטציות, הסבירה את הניואנסי�
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הילדה גלשה במקביל בי� שיחות שונות שהיו שמורות לה . ששוחחה את�

  . בזיכרו� המחשב

הילד התחבר , כלומר(ברגע מסוי� קיבלה הילדה קריאה לשיחה מילד מכיתתה 

יש סימ� המעיד , לצד שמה של הילדה, למחשב שלו וראה שברשימת הקשר שלו

  ). I.C.Q � מחוברת ל

היא נענתה . הילד הזמי� את הילדה לרקוד עמו. הייתה מסיבת כיתה: הרקע

  .'מציע לה חברות'במהל� השיחה הוא ; וכעת הוא רוצה לשוחח עמה, בחיוב

, תחילה השיחה הייתה אינפורמטיבית.  דקות57השיחה בי� הילד לילדה ארכה 

לאחר מכ� הילד שאל את הילדה בצורה גלויה ביותר הא� .  דקות ראשונות3 � כ

תחילה הילדה . 'הא� היא הרגישה נוח בקרבתו וכד, וד עמוהיא נהנתה לרק

שלצדה יושב המתצפת והיא ' שכחה'אול� לאחר מכ� ,  כ�–השיבה לקונית 

 היא הביעה את הנאתה –החלה להביע את רגשותיה כלפי הילד בחופשיות יתר 

הילדה '; חברות'במהל� השיחה ביקש הילד מהילדה . מהריקוד ומהקרבה אליו

תו� כדי השיחה הילדי� דיברו על . שיחה ביניה� המשיכההסכימה וה

  .'לקשר וכד' הכיתה'על התגובות הצפויות מ, על הקשר ביניה�, רגשותיה�

  

  מקריות-שיחות מזוהות מול שיחות לא מזוהות

בסביבה של מסרי� מיידיי� יש להתייחס אחרת לחלוטי� מבחינת ניתוח השיח 

  .   ריותמק�לשיחות מזוהות ולשיחות לא מזוהות

על , המקריות מתאפיינות בשיח על נושאי� מקריי�� השיחות הלא מזוהות

שיחות אלה ה� פתח לרדידות לשונית ותוכנית . 'מסירת מאפייני� אישיי� וכד

המשתתפי� מנסי� . כללי השיחה ושל עקרונות שיתו� הפעולה, של כללי השפה

 במשפטי� קצרי� והדבר גורר שימוש, ללמוד את האחר תו� כדי כתיבה מהירה

  . שלעתי� א� אינה ברורה דייה, ובשפה דלה

בשיחות שבה� האנשי� מזוהי� ומוכרי� מתקיי� שיתו� פעולה הנובע מאחריות 

בשיחות אלה . 'לשיתו� הפעולה וכד, למשמעות, לצורת הכתיבה, לתוכ� הנכתב

השיח בנוי על כתיבה איכותית יותר ומשמעותית יותר ועל הקשבה גבוהה יותר 

במשפטי� , באוצר מילי� עשיר, השיח מתאפיי� בבהירות. המוכר, לצד השני

  . 'בדיוק וכד, מורכבי�
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משוחחי� שיחות לא מזוהות , בדר� כלל, מ� הריאיונות ע� הילדי� עולה כי ה�

אול� דווקא באותה עת חבריה� אינ� , כאשר ה� מרגישי� צור� לתקשר

  ). Instant Matchו�  ה� עושי� זאת באמצעות האייק(נמצאי� ברשת 

ה� לוחצי� על ', ומשעמ� לה�'כאשר כמה חברי� נמצאי� ליד מחשב אחד 

השיחה מתנהלת (בוחרי� פרטנר ומשוחחי� עמו , Instant Matchהאייקו�

א� למעשה כל הקבוצה שותפה ', אחד מול אחד'כאילו מדובר בשיחה של 

בשימוש , ח רדודניתוח� של שיחות אלה מעלה שה� מתאפיינות בשי). לשיחה

  .'בקללות וכד, באמירות גסות, במילי� בוטות

  

  שיחות רבות משתתפי�

ישנו הבדל בנושאי השיח בי� שיחות הכוללות שני משתתפי� לשיחות רבות 

 משתתפי� ויותר 3שיחות רבות משתתפי� ה� שיחות הכוללות . משתתפי�

זמנית �  משתתפי� שהשתתפו בו15במהל� המחקר נצפו שיחות שכללו עד (

  ). בשיחה

: וכוללי�, נושאי השיחה העיקריי� בשיחות אלה משותפי� ה� לבני� וה� לבנות

. 'הליכה לסרטי� וכד, הליכה לברכה, מסעות אופניי�, טיולי�, תכנו� מסיבות

  .שיחות אלה עוסקות פחות בליבו� בעיות ובהבעת רגשות

  

  סימני� ומשמעויות

שינויי� במשמעות� של מילי�  –י� השימוש המסיבי בסביבות הללו יוצר מעתק

 .)AM   11:25 (  !היללוש: כגו�. התגלו קיצורי� חדשי�, למשל. ושל סימני�

המחשב ?' הא� אתה זמי� לשיחה '–באי� במקו� השאלה ) ??(סימני השאלה 

על . שאחד מהחברי� המופיעי� ברשימת הקשר שלה מחובר' !היללוש'מראה ל

 במקו� אחר הילדי� .בציפייה לתגובה ממנו ??את הסימ�  כ� היא שולחת לו 

  ?...פה: ...שאלו

מתו� ניתוח השיח עולה שלכל קהילת ילדי� ישנה מערכת קיצורי� האופיינית 

ידי חברי הקהילה כלגיטימיי� �קיצורי� שהתקבלו על' המציאו'הילדי� . לה

  .ונכנסו לשגרת הכתיבה
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' תרגו�'תחי השיחות בהילדי� שהשתתפו בשיחות סייעו למנ, בחלק מ� המקרי�

. הקיצורי� ובתרגו� משמעויותיה� של משפטי� קצרי� שחזרו על עצמ�

משיח בי� משתתפי� שעול� התוכ� שלה� מורכב ' נולדו'קיצורי� אלו 

ה� אינ� מרגישי� שעליה� . 'בתנועת הנוער וכד, מאירועי� שחוו בבית הספר

' להתפנות'פי� ה� מעדי. לתאר בהרחבה אירועי� שכול� היו שותפי� לה�

א� , המשפטי� שתיארו את הרגשות היו ברורי�. לשיחה על רגשותיה�

דוגמאות מחיי היומיו� של , מטפורות, ה� כללו מילי� מתארות. מורכבי�

  . 'הילדי� וכד

  

  מגדר ושיח בסביבה להעברת מסרי� מיידיי�

, בבחירת הדימויי� והכינויי�, יני השיחינמצאו הבדלי� בי� המיני� במאפ

     .בניהול השיח ובדר� חשיפת הרגשות

לא נמצאו הבדלי� בי� בני� לבנות במידת השימוש בסביבות להעברת מסרי� 

אור� השיחות של שני המיני� יכול ! והרבה מאוד, שני המיני� גולשי�. מיידיי�

  ).שארכו שעה ויותרנצפו שיחות (מאוד להיות ארו� 

  

  סגנו� דיבור

 בסגנו� הדיבור ובאוצר המילי� במהל� ניהול קיימת שונות בי� בני� לבנות

א� אחוז הבנות , ג� בנות מקללות. בני� מקללי� הרבה יותר מבנות. השיח

  ). 74%(קט� מאחוז הבני� המקללי� ) 40%(המקללות 

. סגנו� הדיבור בשיחות לא מזוהות בוטה הרבה יותר אצל בני� מאשר אצל בנות

  .עתי� א� בצורה פוגעתה� שואלי� שאלות אישיות וחודרניות ול

בנות משתמשות יותר מבני� . בני� משתמשי� יותר מבנות במילי� מרחיקות

  .במילי� מתחנחנות ובמילי� מתנצלות, במילי� מקרבות

 TiNk£®B£Lהכינוי שלה הוא , ב� ובת', שיחה בי� שני ילדי� מכיתה ז, לדוגמה

  :ולו קוראי� איציק

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:38 PM) 

 ..חהסלי  
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  :  (PM 07:38)   איציק ◄

  ..איה את שונה ואני  

  :  (PM 07:39)   איציק ◄

  ..אותה אוהב לא ממש אני  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

 ...סורי  

▼ «°•TiNk£®B£L •°»  (07:40 PM)   

    

  שיחות רבות משתתפי�

ב� , כללבדר� , ישנו)  משתתפי�15 עד 3שיחות בנות (בשיחות רבות משתתפי� 

מביעי� יותר את , ה� פעילי� יותר מהאחרי�. אחד או יותר שה� הדומיננטיי�

מניתוח . 'מגיבי� על דברי אחרי� וכד, מבהירי� את דברי האחרי�, דעת�

שיחות מזוהות רבות משתתפי� עולה כי כתיבת� של המשתתפי� הדומיננטיי� 

  .ולחתרצופה וק, שוטפת יותר, היא בדר� כלל כתיבה מהירה יותר

  

  הוצאת חבר מרשימת הקשר

מ� הממצאי� עולה שהבני� בוחרי� בדר� ? כיצד מוציאי� חבר מרשימת הקשר

כלומר ה� מיידעי� את החבר בצורה גלויה ולעתי� בסגנו� בוטה על , הישירה

אני מוחק אות� מהרשימה שלי ולעול� לא : "לדוגמה(הוצאתו מ� הרשימה 

: ת של מחיקה מ� הרשימה המאפיינת בני�דר� שכיחה נוספ"). תיכנס אליה שוב

מופיע סימ� המצביע על כ� שהילד ' שמחקו אותו מהרשימה'במחשב הילד 

  .כ� אי� דר� לפתוח עמו בשיחה, שמחק אותו אינו מחובר למחשב

א� ה� , ברשימה את זה שה� אינ� רוצות לדבר עמו' משאירות, 'לעומת זאת, בנות

את ' מוחקות'רק לאחר מכ� ה� . זמ� ממוש�לפרק ' לא זמינות'מגדירות עצמ� כ

  .שמו מהרשימה

 מהבני� דיווחו על התנהגות 90%(מניתוח הריאיונות עולה שבני� ישירי� מאוד 

ה� מוחקי� , כאשר ה� מחליטי� שלא לשוחח יותר ע� משתת� כלשהו). ישירה

 עושות, לעומת זאת, הבנות). לעתי� ג� בלי להודיע לו על כ�(אותו מ� הרשימה 
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 מהבנות דיווחו על התנהגות 85%(זאת בתהלי� מתמש� יותר ולא ישיר 

מתחמקת ועל תהלי� ארו� יותר עד לנקודה שבה ה� מוחקות את שמו על אותו 

  ).משתת� מרשימת הקשר שלה�

רוב המרואיינות השתמשו במשפטי� דומי� לתיאור תהלי� הוצאת 

�ככה , ני לא זמינהאני עושה כאילו א: "משתתפת מרשימת הקשר שלה�/משתת

לעומת זאת הבני� ..." אני עושה כאילו אני לא רואה שפנו אלי", "הרבה זמ�

אני אומר לו ". "אני ישר מוחק אותו מהרשימה שלי: "השתמשו במשפטי� כמו

  . 'וכד" ואז אני סוגר את הקשר אתו, שאני לא רוצה לדבר אתו יותר

בדר� כלל השיחות . דותיש שיחות משותפות של בני� ובנות ויש שיחות נפר

בי� ב� לבת או בי� שני בני� או , של שני משתתפי� בלבד) בי� מכרי�(המזוהות 

על רגשות , על כעסי�, שתי בנות ה� שיחות חברתיות על אירועי� שקרו לה�

  . 'וכד

בשיחות של בני� או , לא נמצאו הבדלי� בנושאי השיח בשיחות של בנות

  .)בני� ובנות(בשיחות של ב� ובת 

  

  סיכו�

סביבה בדוק מדוע ילדי� משתמשי� ב לתהיי ה זהמטרתו המרכזית של מחקר

והא� יש הבדל בי� ? הסביבה הזאתעל אלו צרכי� עונה ? �ישל מסרי� מיידי

  ?המיני�

פי �היא שילדי� בוחרי� מדיו� על' תיאוריית הצרכי�'טענתה המרכזית של 

יבה להעברת מסרי� מחקר זה בדק הא� בסב. המענה שהוא מספק לצורכיה�

בחינת תפקוד הילדי� בסביבה זו מעלה כי . מיידיי� תיאורית הצרכי� תקפה

משו� שתוכנות אלו , הילדי� משתמשי� בתוכנות להעברת מסרי� מיידיי�

בכלל ובתחו� ) סוציאליזציה(מספקות מענה לצורכיה� בתחו� הִחיברות 

 הבעת רגשות וכ� מאפשרות, חברתיות בפרט� האינטראקציות התקשורתיות

  . בכתב

�מניעי� אפקטיביי� :הסיבות המניעות את הילדי� להשתמש בסביבה זו ה�

קוגניטיביי� ומניעי�  מניעי� .רגשיי� העוני� על צורכיה� האישיי�

 .אינטגרטיביי� העוזרי� לפרט להשתלב בחברה
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בשל . בעיקר להבעת רגשות) בשיחות מזוהות(ילדי� משתמשי� בסביבה זו 

 סביבה. נולוגית סביבה זו מאפשרת פריחה של כתיבה משמעותיתהפשטות הטכ

רגשות ללא  זו מאפשרת תהלי� כתיבה רפלקטיבי והבעת מוגנת�סטרילית

 מזמנת זו סביבה .תומכי תקשורת אחרי�הבכי ו, הקול,  שפת הגו�ה שלחשיפ

דווקא משו� . מאפשר אינטראקטיביות רבהה, עשיר, מגוו�, שיח מהירלילדי� 

אינטונציות דיבור ותומכי , ת הכתובה אינה כוללת שפת הגו�שהתקשור

  .ילדי� מעדיפי� אותה להבעת רגשות, תקשורת אחרי�

סביב ) ברוב� המכריע(האורייני סובבי� ) בי� מכרי�(נושאי השיח המזוהה 

סביבה זו מאפשרת דינאמיות . נושאי� חברתיי� שעל סדר יומ� של הילדי�

 בסביבה שאי� –השיח . ת באופ� ממשי וייחודיאישית המתקיימו�ותקשורת בי�

 נסוב בעיקר על –אלא קוראי� את סימני� בלבד ,  אות�י� ואי� שומעי�ארו

 . רגשות ועל כעסי�

, בבחירת הדימויי� והכינויי�, יני השיחינמצאו הבדלי� בי� המיני� במאפ

     .בניהול השיח ובדר� חשיפת הרגשות

  ? בסביבה למסרי� מיידיי� ילדי�מדוע יש מקו� לחקור את שיחת� של

המאפשר תקשורת בי� , בסביבה זו מתפתח בי� הילדי� שיח ער ובעל משמעות

עלולות להיות השלכות על התפתחותה של /לשיח זה עשויות. אישית משמעותית

בהתחשב בעובדה כי המבוגרי� אינ� מעורבי� ועל כ� ה� אינ� מספקי� , השפה

  .חיזוקי� תרבותיי� וחברתיי�

כלשהי של המבוגרי� על הילדי� ) או שליטה(שבהיעדר ביקורת , חשש הואה

לימי� תרבות� זו ושפת� . לא מעודנות, שונות, עלולות להתפתח שפה ותרבות

ובכ� נורמות , זו של הילדי� עלולות להפו� לחלק מעולמ� של המבוגרי�

  . פסולות עלולות להפו� לנורמות מקובלות בחברה

  

  :יי�המלצה למחקרי� עתיד

, הסביבה להעברת מסרי� מיידיי�על אלו צרכי� עונה המחקר הנוכחי בדק 

רצוי שמחקרי� נוספי� יבחנו לעומק את השפעת .  הבדל בי� המיני�נווהא� יש

על איכות , השימוש המסיבי של הילדי� בסביבה זו על הרגלי הכתיבה שלה�

  .הכתיבה ועל דרכי ההבעה בכתב של רגשות
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   התערבות מיטיבה–דר תנועה ומג

    

  אילת רנ�  

  ברוריה רבינר

  

  תקציר

לאור� שני� עיסוק בתנועה ע� אוכלוסיות מגוונות גר� לנו להיות מודעות לשוני 

שוני זה מתבטא בתבניות קבועות שנראה כי התקבעו כבר בילדות . מגדרי

  .  המוקדמת

עתית ושינויי התנהלות תנו, בחברה המערבית המודעות התנועתית מעטה

הבדלי� אלה . והרגלי� קבועי� עשויי� להוות גשר להתגמשות ולשינוי בכלל

וא� מחבלי� בתקשורת החברתית , באי� לידי ביטויי בכל סוגי התנועה והמחול

אול� במאמר זה לא , אפשר שהבדלי� אלה הנ� הבדלי� מולדי�. והזוגית

די לגשר על כי א� בדרכי� שיש בה� כ, נעסוק בשאלת מקור� של הבדלי� אלה

כדוגמת הבעה אוטנטית וקשב , בכלי� ובדרכי�: רוצה לומר. הבדלי� אלה

  . תבניות אלה) במידת הצור�(שיש בה� כדי לנטרל , לזולת

בהתנסויות רבות בעבר בחנו תרגילי תנועה שוני� במטרה למת� את הנוקשות 

ל התערבות המנסה לרכ� דפוסי� אצ. של דפוסי ההתנהלות התנועתית המגדרית

ג� כשהאנשי� מודעי� לה ומעונייני� , מבוגרי� היא בעייתית ומורכבת

והניסיו� לשנות נעשה כבדר� אגב , קל וחומר כשאינ� מכירי� בכ�, לשנותה

  .בסדנאות תנועה

.  הנו יעיל' המבע הראשוני'במהל� התנסויותינו הבנו עד כמה הטיפול באמצעות 

ת� את תבניות התנועה המגדריות הנו כלי רב עוצמה היכול למ' המבע הראשוני'

  .אישי�הנוקשות ולפתוח דיאלוג בי�

  
 טיפול בתנועה

 Expression Primitive המבע הראשוני

י הרנס " ע�1970 הובא לצרפת ב) P.E(' מבע הראשוני'הטיפול בתנועה בעזרת 

קתרי� . אשר היה חבר בלהקתה של קתרי� דונהא�, רקד� מהאיטי, דופלא�
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 תעבודותיה הכוריאוגרפיו. אמריקאית� ואתנולוגית אפרודונהא� הנה רקדנית

.  של המאה הקודמת והושפעו מריטואלי� מסורתיי�60 �היו ידועות בשנות ה

מוצאת דונהא� את שורשי הריקוד בקצב ' תנועה אוניברסאלית'בחיפושה אחר 

 שלה היא תבכוריאוגרפיו. ואות� היא מתרגמת לקצב החיי�, ובאנרגיית החיי�

 בריטואליי� של חברות מסורתיות ומקשרת בי� אתנולוגיה לבי� משתמשת

לדעתו .  חזרה לשורשי�P.Eדופלא� א� מרחיק לכת ורואה ב . הריקוד המודרני

פראנס  ( לראשוניות אוניברסאלית אצל האד�הוא מושג המתייחס' פרימיטיבי'

  ).שוט בילמ�

, מטפלת בתנועה, י פראנס שוט בילמ�" כטכניקת טיפול בתנועה פותחה עP.E � ה

היא ג� גיבשה את התיאוריה . ה צרפתייתאתנולוגית ופסיכואנליטיקאי

 P.E � ה .הפסיכולוגית העומדת מאחורי השיטה וכתבה מספר ספרי� בנושא

קיבלה את השראתה מהריקודי� המסורתיי� ולכ� אפשר לראות בה ג� את 

  : מאפייניה� העיקריי� של ריקודי� פולקלוריסטי�

  הקבוצהחשיבות . 1

  הקשר לאדמה. 2

  הקצב. 3

  שילוב קול. 4

  סימטרייה וחזרתיות בתנועה. 5

  נועות המהוות סימבול למצבי החיי�ת. 6

  חווית הטרנס. 7

קצב : תנועות השיטה בנויות על פי מקצב פשוט ובסיסי הקיי� בכל אחד מאתנו

 ותנועות) הפעלת שני צדי הגו�(תנועות סימטריות , תנועות זוגיות, ההליכה

כאשר אנו . ולכ� השיטה קלה ללמידה ג� לאנשי� שאינ� רקדני�, מנוגדות

מצב . אנו נכנסי� למצב של טרנס קל, נכנסי� לקצב ולתנועות החוזרות על עצמ�

הטרנס מזמי� השתחררות אשר מגבירה את התנועות ויוצרת תנועות בעלות 

עות מופשטות התנועות יכולות להיות תנו. כל אחד בגבולות יכולתו, עוצמה רבה

הצומח ,  מעול� החי–אוניברסאלית , או תנועות המדמות פעילות ארכיטיפית

הליווי הווקאלי בנוי . ה� קצביות מאוד ומלוות בקול המשתתפי�. והילדות
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והוא אינו חלק , מהברות שונות השייכות לעול� הביטוי המוזיקאלי הלא מילולי

  .משפה כלשהי

 של �טיי� קיימי� אספקטי� ספונטניי כמו בריקודי� הפולקלוריסP.E � ב

ערכ� הטיפולי . המחברי� את המוזיקה והריקוד בצורה ישירה וברורה, טיפול

. אנרגטי וקצבי, של ריקודי� אלה ידוע בכל העול� ובעל אפיו� קולקטיבי

מאפשר גילוי עצמי , מחנ�, מקשר חברתית, הריקוד בצוותא מעצי� את החיות

באמצעות סדרה של אנלוגיות הריקוד , כל זאתי המשחק ע� האחר ומעבר ל"ע

  .מאפשר לנו לחזור אל זיכרו� גופני נשכח

  

   Expression Primitive-  המטרות הטיפוליות של ה

את הגו� אל העול� ויוצר ' פותח'הקצב : ביסוס קשר ע� העול� שמחוצה לנו .1

 .בי� האני והאחר, את האיזו� בי� הפני� והחו�

הוא ; הקצב מדרב� את האד� וגור� לו לצעוד: בנייה וחיזוק כוח החיי� .2

 .מכי� את הרקע ודוח� לפעולה

השיטה מאפשרת לרוקד להרגיש את גופו באמצעות : חיזוק תחושת העצמי .3

 . של  התנועות והבנייה ההדרגתית שלה�תההשתייכו

, חמימות הקבוצה והמטפל שעוטפי� את המשתת�: בניית ביטחו� בסיסי .4

בי ע� הקרקע ופשטות התנועות מאפשרי� לכול� ביטחו� המגע הקבוע והקצ

 .לחוות הצלחה

עבודה על קואורדינציה ותיאו� , נטיעת ביטחו� עצמי: הרגשת אחדות גופנית .5

 .התנועות

  . יצירת גבולות תומכי� לרגשות הלא מודעי� הצפי� במהל� הטיפול בתנועה .6

הסיכו� של אי יכולת התמודדות ע� הרגשות העולי� נמנע או מופחת 

את החלקי� שקשה להתמודד ' עוטפות'ו' מגנות'י התנועות ה"שמעותית עמ

  .א� וכאשר ה� נחשפי�, עמ�

החוקי� הברורי� של השיטה מאפשרי� להגיע להפרדה : בניית תבניות תנועה. 7

  .ולעבור ממצב של חוסר מובחנות למובחנות
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א� , המטפל מציע תנועות משותפות לכל הקבוצה: תהלי� אינדיבידואליזציה. 8

  .כל אחד חופשי למצוא את זהותו האישית דר� התנועות

השיטה מאפשרת הבעה של צרכי� ורגשות אלימי� או קשי� בתו� המסגרת . 9

מאפשר לתעל ) צייד, לוח�(השימוש בתנועות ארכיטיפיות . טיפול/ של הריקוד 

  .את האגרסיביות ולתת ביטוי לצדדי� הקשי� להתמודדות

  

  'מבע הראשוני'י� של ה לשימוש בכלמחקר בוח�

במסגרת התמחותה של איילת כמטפלת בשיטה התאפשר לנו לבחו� את 

שמטרתה מיתו� תבניות תנועה בעלות אופי , ההשפעה של התערבות קצרת מועד

  .מגדרי

  

  רקע. א

אמריקאי � הלומדי� בבית ספר קתולי10�12העבודה נעשתה ע� ילדי� בני 

למרות הזיקה . באי� ממדינות שונות מהילדי� אינ� אמריקאי� ו50%. בפריז

גישת בית הספר טולרנטית ופתוחה .  מהילדי� אינ� קתולי��60% הקתולית כ

י נזירות המשרות "בית הספר מנוהל ע. לקבלת השונה מבחינה דתית ולאומית

הילדי� הלומדי� בבית הספר הנ� בני� למשפחות בעלות . אווירה חמה וביתית

בדר� (ב המשפחות נמצאות בפריז לתקופה מוגבלת רו. אקונומי גבוה� רקע סוציו

בשל חוקי� של משרד ). כלל ה� הגיעו לפריז בעקבות עבודה של אחד מבני הזוג

ברוב המקרי� זו (ההגירה המקומי ב� הזוג השני אינו יכול לקבל אשרת עבודה 

כתוצאה מכ� רוב הנשי� אינ� עובדות ומעורבות מאוד בפעילויות , )האישה

האימהות ברוב� הגדול משכילות ובעלות מקצועות . ת הספרהשונות בבי

אול� בשלב זה של חייה� ה� ויתרו על המש� הקריירה ורוב פעילות� , חופשיי�

  .סובבת סביב המשפחה

חשוב ג� לציי� שהרקע והסביבה מה� הגיעו הילדי� ה� בעלי זיקה גדולה 

.  לנזקקי�למצוינות אינטלקטואלית ולהקניית ערכי� מוסריי� כמו עזרה

ההתערבות נערכה . כמעט אי� עיסוק בכל הנוגע לגו� ולצרכיו, לעומת זאת

  . י המורה והמערכת כולה"במסגרת שיעורי ספורט והתקבלה בברכה ע
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  מהל� העבודה ומטרתה. ב

 כיתות שבכל 4ובה� השתתפו , מפגש אחד בכל שבוע, נקבעו עשרה מפגשי�

כל המפגשי� החלו . 10�12ות בני תלמידי� ותלמיד25 � ל 20אחת מה� בי� 

שכלל הליכה על פי קצב התיפו� והוספת תנועות שונות להליכה ' חימו�'ב

לעתי� תנועות אבסטרקטיות של חלקי הגו� השוני� ולעתי� תנועות . הקצבית

בהמש� השיעור עבדנו על תרגילי� ששילבו משחקי דרמה . של חיקוי חיות

  .יצירתית

יכול לשפר את ' מבע הראשוני'לדי� בשיטת הביקשנו לבדוק הא� תרגול י

, תבניות אלה. הביטוי התנועתי שלה� ולמת� את נוקשות התבניות התנועתיות

ה� יוצרות . ידי החברה כבר משחר ילדותנו� מוכתבות לנו על, בחלק� הגדול

שא� , המפרידי� בי� גברי� לנשי�, לאור� החיי� הבדלי� מגדריי� בולטי�

  .ירת הנושא נעשתה בשיטת המחקר האיכותניחק. מתגברי� ע� הגיל

א� הוא יכול לשמש מודל למחקר , יש לציי� שמחקר זה הנו מחקר ניסיוני בלבד

  .שיש בו כדי לבחו� את האפשרויות להתערבות חינוכית משמעותית, רחב

  

  תוצאות העבודה. ג

כבר בפגישות הראשונות ע� התלמידי� התגלו הבדלי� ברורי� בתנועתיות בי� 

בצפייה מכוונת נמצא שישנ� נקודות שונות של חולשה וחוזק . ני� והבנותהב

נטיות ודפוסי התנהגות מסוימי� אצל הבני� והבנות חזרו . אצל כל קבוצת מי�

  .על עצמ� ג� בתרגילי� השוני�

לבנות ישנה , שפרט למקרי� יוצאי דופ�, תוצאות התצפית הראשונית הראו

קצב כבר למ� ההתחלה וללא בעיות מיוחדות יכולת טובה יחסית לעבוד על פי ה

עצ� ההתכנסות לש� ריקוד נראתה לה� טבעית , כמו כ�. של קואורדינציה

למרות היכולות הבסיסיות שלה� הבחנתי שבאופ� כללי ה� . והתקבלה בשמחה

בכל עת שהתבקשו לעמוד לבד מול '  פחד קהל'גילו ביישנות בביצוע התרגילי� ו

  :הגישת� זו גרר .הקבוצה

  התגודדות בזוגות .1

 )בדר� כלל המרכז(ניצול חלק קט� מהמרחב  .2
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3.  � )'הלכו ע� התנועה עד הסו�'ה� לא (שימוש בתנועות קטנות וקרובות לגו

 התנגדות נחרצת לעמוד מול הקבוצה .4

הבני� קיבלו את הרעיו� של שיעורי ריקוד בחשדנות והתרגלות� לעניי� ארכה 

, שרוב� לא רקדו בחייה�,  כי הבני�התצפית הראשונית הראתה. זמ� רב יותר

נצפו קשיי� (מתקשי� לרקוד לפי הקצב וחלשי� מבחינת הקואורדינציה 

לעומת זאת כבר מהשיעורי� ). בהוספת תנועה לתנועה קיימת בחלק גו� מסוי�

  :הראשוני� גילו העזה ויוזמה שהתבטאו בדרכי� שונות

  תפיסת מרחב די גדולה בחדר .1

 )מרות חוסר הדיוקל(שימוש בתנועות רחבות  .2

 רצו� להתחרות ולעמוד לבד מול הקבוצה .3

אחת התופעות הבולטות שנצפו אצל הבני� הייתה היעדר יכולת להזיז את  .4

 .האג� ומבוכה בכל מה שקשור לנושא

בתצפית המאוחרת שנעשתה לקראת סו� הפרויקט נצפו שינוי� בקרב שתי 

 חיובית יותר לשיעורי הבנות שלמ� ההתחלה גילו גישה. בני� ובנות, הקבוצות

בלטו אצל� העזה ויוזמה במקרי� שבתחילה . הריקוד השתפרו מבחינה ביצועית

  ).'להיות במרכז הענייני�'(כגו� עמידה לבד מול הקבוצה , גילו בה� ביישנות

. הבנות החלו לנוע במרחקי� גדולי� יותר זו מזו ותפסו מרחב גדול יותר בחדר

הבנות אמנ� .  שיפור הוא השימוש בקולאחד הפרמטרי� שבה� כמעט לא חל

א� על פי שהודגמה , א� נהגו לעשות זאת בקול חלש, הוסיפו את הקול לתרגילי�

  . לה� האפשרות להגביר את הקול

הראו בתצפית המאוחרת מוכנות רבה יותר , שבתחילה היו די מסויגי�, הבני�

. ובקואורדינציהנצפה אצל� ג� שיפור קל בקצב . ורצו� רב יותר לשיתו� פעולה

דבר שגר� לה� להיות , של דעות קדומות לגבי הריקוד' נשברו מחסומי�'

  . משוחררי� יותר

השיפור היה קט� מאד ונראה . חוסר היכולת של הבני� להזיז את האג� לא נפתר

א� התבוננות , אפשר שמדובר בשוני גנטי. שיש לרוב� בעיה ע� התנועה הזו

 מוכיחה שהדבר – דרו� אמריקה ואפריקה –ת בתנועות גברי� בתרבויות אחרו

  . תלוי תרבות
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נראה שע� ההנאה בא . התלמידי� למדו להכיר את התרגילי� ונהנו מה� יותר

  . השיפור בביצוע גר� ליתר הנאה–ובהיזו� חוזר , ג� שיפור בביצוע

  

  סיכו�. ד

ל באו לידי ביטוי "מסיכו� התצפיות עולה בבירור כי בשיעורי הריקוד הנ

הנתוני� שנאספו בעבודה זו תואמי� לנתוני� שנאספו בעבר . דלי� מגדריי�הב

למרות מודעות� הגבוהה יותר של . בתצפיות שנערכו בקרב ילדי� בשעת משחק

נראה שה� אינ� מנצלות את , בנות בכל הנוגע לגופ� וליכולת התנועה שלה�

  .יכולותיה� אלה בשיעורי הריקוד

לא '( כישוריה� ה� מעדיפות להתבלט פחות א�� שעל, מהתבוננות בבנות נראה

ה� העדיפו להישאר צמודות לחברותיה� ולהשתמש בתנועות ). 'להיות במרכז

נראה שה� מעדיפות לא למשו� תשומת לב ולא לפתח צדדי� . קטנות

  .אינדיבידואליי� בתנועה

הבני� לא גילו יכולות מרשימות בריקוד ונצפתה אצל� מודעות גופנית 

', לא גברית'תפיסת� הראשונית הייתה שריקוד הוא פעילות . וכהותנועתית נמ

, ליוזמה, בכל קשור להעזה, לעומת זאת. והשתחררות� מתפיסה זו ארכה זמ�

  .לאינדיבידואליז� ולהומור ה� שיתפו פעולה כבר למ� ההתחלה

ה� נהני� להיות במרכז ולהשתת� . הבני� מרשי� לעצמי� להתבלט יותר

ה� השתמשו (סר הביטחו� שלה� מבחינה תנועתית בתחרויות למרות חו

  ).בתנועות גדולות יחסית ותפסו מרחב גדול בחדר

נוקשות התבניות התנועתיות נובעת מנוקשות� של דפוסי , כפי שצוי� במבוא

לכ� שינויי� בדפוסי החשיבה , כיוונית�דר� זו היא דו. ההתנהגות והחשיבה

 שינוי בתבניות –ולהפ� , יו של הגברוההתנהגות יביאו לשינוי בתבניות תנועות

  .תנועתיות עשוי להביא לשינוי בדפוסי חשיבה והתנהגות

א� למרות זאת נצפו שינויי� בתבניות , העבודה ע� הילדי� לא ארכה זמ� רב

  .התנועתיות וג� בדפוסי ההתנהגות

כריקוד וכשיטת טיפול הוא כלי שהוכיח את עצמו בעבודה ע� ' מבע הראשוני'ה

ג� במקרה הנוכחי השיטה התגלתה .  שונות ובטיפול בבעיות מגוונותקבוצות

  .כיעילה מאד
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, החזרה על התנועות, הקצב: 'מבע הראשוני'עקרונותיו הבסיסיי� של ה

הקשר ע� האדמה והשימוש בסימבולי� יוצרי� ריקוד קל , הסימטרייה

המתבסס על עקרונות חשובי� הקיימי� בכל הריקודי� השבטיי� , ללמידה

מחזיר את הרוקד אל הביטוי ' מבע הראשוני'ה. בכל ריקודי העמי� באשר ה�ו

האנרגטי הראשוני ועוזר לו להתחבר לתחושות אשר נשכחו זה מכבר בחברה 

  .מכא� שהוא מאפשר לביטוי האישי חופש ובחירה רבי� יותר. המערבית

ונות ברצוננו לציי� כי הרצו� והצור� למת� את נוקשות התבניות התנועתיות הש

אצל הבני� והבנות לא נובע מרצו� למחוק את ההבדלי� בי� המיני� אלא לפתח 

  .אצל כל אחד דר� לביטוי עצמי

שנשכחה , מוביל אותנו לעבר אותה חוויה פיזית ראשונית' מבע הראשוני'ה

המאפשרת היכרות אמיתית ע� הגו� וביסוס המודעות , בתרבות המערבית

פירוק ': מתרחשי� שני תהליכי� עיקריי�' המבע הראשוני'באמצעות . העצמית

מאפשר לנו לחזור למקצבי� ' מבע הראשוני'ה. 'שבירת מחסומי�'ו' לש� הרכבה

הבסיסיי� ולתנועות הראשוניות המהווי� את החוויה הפיזית שקדמה 

  .להשפעות החברתיות שעיצבו את דפוסי ההתנהגות המגדריי�

. מתחילי� בתהלי� של בנייהאנו , לאחר שפירקנו את התנועות עד לשורש�

. מיסודות האני הפיזי שלנו אנו בוני� דימוי אישי וצורת ביטוי המתאימי� לנו

יוכל למצוא את מקומו , גבר או אישה, כוונתו של הטיפול היא שכל אחד מאתנו

אישה בהתא� לצרכיו ולהרגשתו הפנימית ופחות בהשפעת� � על פני הקשת גבר

   .של לח� חברתי וסטריאוטיפי�

ככל שנהיה מודעי� יותר לתחושותינו הרגשתנו תשתפר ונוכל להגיע לאותנטיות 

  .המיוחלת

אי� ספק שדרוש מחקר מקי� שיבח� את הצרכי� . ניסיו� זה מהווה אב� דר�

יחד ע� זאת נראה שאת עיקר . והנתוני� התרבותיי� בתרבויות שונות

בות זו עשויה התער. המאמצי� יש לכוו� להמש� ההתערבות במערכת החינו�

שיש בה כדי ליצור חי� בי� גברי� לנשי� וליצור , למנוע התפתחות מגדרית

  .עוינות בי� המיני� העלולי� להקשות על הדיאלוג ביניה�
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תוכחתה של : הנשית ביצירה הספרותית' תוכחה'ה

ותוכחתה ' ד ברקובי�"לי" תלוש"הדודה מלכה בסיפור 

  נר-ליצחק ב�" עיר מקלט"של אימא רותה ברומ� 

  

  שרה האופטמ�

  

                                           תקציר

ויקרא ( " תוכיח את עמית�הוכח ":מדאורייתא' עשה'ת מצווהיא  'תוכחה'ה

' היכול לקבל תוכחה'להשפיע על ' היכול להוכיח'אשר בה מנסה  ,)יז,יט

, המייצג כללי� אתיי� ואמצעי שכנוע פואטיי�, באמצעות טקסט התוכחה

מאמר זה ד� בשתי תוכחות ספרותיות . ולהביאו לתיקו� התנהגותו המוסרית

ד "לי" תלוש"ה מלכה בסיפור התוכחה של הדוד: הנאמרות על ידי נשי�

השוואת שתי . נר� ליצחק ב�" עיר מקלט"וזו של אימא רותה ברומ� ', ברקובי�

' היכול להוכיח'התוכחות מלמדת על הדר� השונה להצבת האישה בתפקידו של 

ה� מבחינת הערכי� האתיי� שבשמ� היא דוברת וה� מבחינת מערכת היחסי� 

ההבדל . 'היכול לקבל תוכחה, 'של הגברהעדינה והמורכבת בינה ובי� דמותו 

אשר דברי התוכחה שלה , הא� השכולה, הבולט הוא בתפקידה של אימא רותה

בעוד שהדודה מלכה מייצגת יותר את , מייצגי� אתיקה בעלת היבטי� פוליטיי�

כמי שמופקדת על המוסר בתחו� הבית , תפקידה המסורתי של האישה

� ה המוכיחה מוסר בעל אופי מעשיבשני המקרי� מייצגת האיש. והמשפחה

. הנשית�שהוא אחד ממאפייני הגישה המוסרית, הדורש תיקו� מיידי, ביצועי

בשתי יצירות אלו היא ' היכול להוכיח'לפיכ� נראה שהצבת האישה בדמותו של 

  .הישראלית/בעלת משקל ומשמעות בכל הנוגע לדמות האישה בספרות העברית

  מבוא

כישות , מתבטא בתפקיד שנוטל על עצמו האומ�ה, היא מושג רחב' תוכחה'ה

כשהוא משתמש בכלי� אסתטיי� שוני� כדי להוקיע ביצירתו , אקטיבית�אתית

קירקגור יוצא ). 1991, קירקגור(את הדור ' לגאול'בכ� הוא מנסה . עוול חברתי
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לנקוט בפעולה ' חוששי�'וא� כנגד אלו ה', שתקני�'ה', בדבריו כנגד היאדישי�

. מבחינה מוסרית' נכו�'מהו הדבר ה, כביכול, ני שאינ� יודעי�אקטיבית מפ

לעומת ' תוכחה'ה/מתייחס קירקגור היא הדיבור אחת הפעולות המרכזיות אליה

היעז ... אתי לשתוקהאסור לאד� ..  שותקאינו האתי האד�": השתיקה

כמו , במיוחד מציי� קירקגור את בעלי האירוניה). 56 עמוד, ש�( "?לשתוק

, תחנ� דור צעיר�� שא� כי התוכחה אשר בצחוק "–אשר ידעו , פנסאריסטו

יכול להתממש ביצירה הספרותית ובצורותיה ' אתי'ה, כלומר). 57עמוד " (נגאל

הוא כלי רב עוצמה לייצוג ולקידו� ' אסתטי'במקרי� אלו ה. האסתטיות השונות

 נמצא עמדה דומה. 'אסתטי'ל' אתי'וכ� נוצר שילוב בי� ה, של גישות אתיות

כי אי� יצירה ספרותית אשר אינה , הטוע�) 23עמוד , 1998(ב יהושע "בדברי א

לפי אריסטו , וזאת מפני שהטקסט הספרותי מייצג, נוגעת בבעיות מוסריות

אשר מצויות תמיד בזיקה כלשהי , פעילויות והתנהגויות אנושיות, וממשיכיו

לק מהותי מ� הדיו� הדיו� באתיקה ובבעיות אתיות הנו ח. לנורמות מוסריות

לא פחות מהדיו� בממדי� האסתטיי� , ב יהושע"לדעת  א, והוא חשוב, הספרותי

  . של הטקסט

כחלק מהמבדה הספרותי יוצר שילוב מעניי� של ' תוכחה'אנר ה'השימוש בז

מאפשר לאומ� לייצג בדיבור ישיר וגלוי ' תוכחה'אנר ה'ז: 'פואטיקה'ו' אתיקה'

המשמיע דברי תוכחה , הספרותי' המוכיח' בפי נורמות אתיות אות� הוא ש�

' תוכחה'אנר ה'ז. או של קבוצה/וביקורת כנגד התנהלות לא מוסרית של גיבור ו

בסוג . 'דרשת התוכחה '–' דרשה'אנר הידוע במסורת היהודית כסוג של 'הוא ז

פה � בעיקר כתוכחה בעל, הקיי� ה� כפנייה ליחיד וה� כפנייה לרבי�, דרשה זה

� עמודי� רצז, סעי� ריח, ספר החינו�(� כתוכחה הכתובה כאיגרת ולעתי� ג

של הדרש� ושימוש רב באמצעי� רטוריי� ' להט התוכחה'מסתמ� , )רצח

, לעתי� מסתמ� בדרשה זו מתח רב. ופואטיי� כדי לקד� רעיונות דידקטיי�

רחוק מתפיסותיו ולא יסכי� ע� ' מקבל התוכחה'בעיקר כאשר הדרש� חושש ש

כאשר היצירה הספרותית מעצבת , לפיכ�). 26�28עמודי� , 1975,ס� ד�יו(דבריו 

', מקבל התוכחה'ו' מוכיח'שבה ניצבי� זה מול זה ה', תוכחה'סיטואציה  של 

שבו מועלי� לחזית , בעל מתח דרמטי' מחזה פנימי'נוצר מראש ובדיעבד מעי� 

  . הטקסט נושאי� אתיי� המעוצבי� בכלי� פואטיי�
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הנאמרות על ידי דמויות של נשי� בשתי ' תוכחות'בי� שתי במאמר זה אשווה 

ד ברקובי� "לי" תלוש"הראשונה היא הדודה מלכה בסיפור : יצירות ספרותיות

על אשר נטש את ערכי , אחיינה, ר וייניק"המוכיחה את ד, )1950שנכתב בשנת (

כל (ובכ� כמעט הביא למות אחיו , המשפחה למע� הקריירה המקצועית שלו

הגיבורה השנייה היא אימא ). עד� עמודי� עג, הוצאת דביר, ד ברקובי�"יכתבי 

הא� השכולה מוכיחה ). 2000 �פורס� ב(נר �ליצחק ב�' עיר מקלט'רותה  ברומ� 

שהגיע לקיבו� לטקס יו� הזיכרו� , )כדמות בדיונית(משה דיי� , את מפקד הצבא

יכת המלחמה תוכחתה מתייחסת לשליחת הבני� אל מות� ולהפ. ל"לחללי צה

ששילמו , של הבני� ושל האימהות השכולות' על חשבונ�'למקור של רווח וכוח 

עמודי� , הוצאת ע� עובד, נר� יצחק ב�', עיר מקלט'. (את המחיר היקר מכול

מוכיחות אלו ניצבות בנחישות ובאומ� מול דמותו של � שתי נשי�). 173�176

מוכיחות אותו על מעשיו , שהנו בעל מעמד ויוקרה חברתית', מקבל התוכחה'

באוזני קהל מאזיני� פנימי ודורשות ממנו תיקו� ותשובה במישור המשפחתי 

  ). אימא רותה(או במישור הפוליטי ) הדודה מלכה(

 בטקסט –' המוכיח�דרש�'בשני המקרי� נבחרה אישה כדמות המייצגת את ה

לשהו  כייחודהא� ישנו : מכא� נשאלת השאלה. ספרותי שנכתב על ידי סופר

בספרות המחקר ? ההופ� אותו לתפקיד שבו ראוי שתשמש אישה, לתפקיד זה

שיש בה� כדי להשיב על שאלה , שונות זו מזו, הפמיניסטית קיימות שתי גישות

 הטוענת במאמרה (Cixous,1981)גישה אחת עולה מדבריה של הל� סיקסו : זו

, "של כתיבה נשיתאי� כל אפשרות להגדיר מהי הפרקטיקה "כי ', צחוק המדוזה'

כתיבה זו קשורה לסובייקטי� שהנ� מטבע� שוברי מנגנוני� "מפני ש

. ששו� סמכות לעול� לא תוכל להכריע�, אוטומטיי� על ידי דמויות שבשוליי�

" כתיבה השוברת מחיצות של מעמד ושל דרכי שיח קיימות ואולטימטיביות

של ' תוכחה'  דברי המתו� נקודת מוצא זו נית� לבחו� את). 253�256עמודי� (

אשר מנסות ', דמויות שוליי�'הדודה מלכה ושל אימא רותה כדברי� המייצגי� 

. 'התוכחה'באמצעות השיח הייחודי של ' מנגנוני� אוטומטיי�'ו' לשבור סמכות'

 (Rivkin & Michael,1998)תפיסה שונה מצויה בדבריה� של ריבקי� ומיכאל 

ת בי� המהות הגברית למהות הנשית כי אחת הפרדיגמות המפרידו, הטוענות

הגברי� חושבי� על בעיות מוסריות במונחי� של  צדק : היא העיסוק במוסר
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במונחי� של אחריות כלפי האחרי� ושל  –ואילו הנשי� , וזכויות מופשטות

היסטוריה 'לכא� נית� לקשור את דבריו של זלדי� תאודור בספרו . דאגה לזולת

: צדדיות�הנשי� ה� דו"כי , הטוע�) 1994, ת מוד�הוצא(' אינטימית של האנושות

באמצעות , כלומר). 144עמוד " (ה� רואות את העול� כפומבי וכפרטי ג� יחד

כאחריות ' תוכחה'גישות אלו נית� לבדוק באיזו מידה ובאיזה אופ� מוצגת ה

, דווקא במישור הפומבילא רק במישור הפרטי אלא ', מקבל התוכחה'וכדאגה ל

  .  בכל אחת משתי היצירות' תוכחה'מתנהלת המישור שבו 

ונשווה ביניה� בהתייחס ' תוכחות'ולשתי ה' מוכיחות'בדיוננו נתייחס לשתי ה

ל ובזיקה לשתי היצירות "כפי שה� מוצגי� בדברי חז', תוכחה'אנר ה'למאפייני ז

מה� : מתו� ניתוח זה ננסה להגיע למסקנות הקשורות לשאלת המחקר. הנדונות

  ? בכל אחת משתי היצירות– כדמות נשית –' ה להוכיח/יכול'מאפייני ה

  ל"לאור דברי חז"  תוכחה"מאפייני ה

ויקרא ( " תוכיח את עמית�הוכח ":מדאורייתא' עשה'ת מצווהיא  'תוכחה'ה

ל הדגישו בדבריה� את הקושי הרב בקיו� מצווה זו עבור שני "חז. )יז,יט

 נתפס כמי שעלול להגיב מקבל התוכחה:  המוכיח ומקבל התוכחה–הצדדי�

�המוכיח הופ� , לעומת זאת. באלימות, חלילה, לדברי התוכחה בכעס וא

וא� לא יקיי� את הצו של , לאחראי להתנהגותו המוסרית של מקבל התוכחה

כפי שנאמר בספר החינו� ,  חטאו של מקבל התוכחה יחול עליו–" הוכח תוכיח"

ל החטא על מי שחייב להוכיח ולא  יחושלאכדי  "):רצח� עמודי� רצז, סעי� ריח(

לכ�  . "חטאההוא נתפש על  – מיחה שבידו להשיבו ולמחות בו ולא  מי.עשה כ�

בעיקר (שהמוכיח חייב לחזור פעמי� רבות על דברי התוכחה , ל"טענו חז

 להוכיח אפילו מאה שחייב " נאמרכפי ש, ) ולא בתוכחה לציבור–בתוכחה ליחיד 

). ב"ע,זערכי� ט( "עודשאז הוא פטור מלהוכיח , נועד שיקללנו או שיכ, פעמי�

אלא עד , יוצא ידי חובת התוכחה ג� א� חזר והוכיחהמוכיח אי� , כלומר

 ארבעה וחמישה הוכחתו א� מניי� ":שמקבל התוכחה חוזר בו מדרכו הרעה

אפילו , 'תוכיחהוכח 'תלמוד לומר ? פעמי� ולא חזר שאתה חייב לחזור ולהוכיח

,  הכאהעד זיכרונ� לברכה שחיוב מצווה זו אמרו ", מכ�רהתי ".מאה פעמי�

כלומר שחייב המוכיח להרבות תוכחותיו אל החוטא עד שיהיה קרוב החוטא 

שקיו� מצוות התוכחה כרו� בעימות ,  מכא�.)ש�, ש� (" המוכיחאתלהכות 
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. 'מקבל התוכחה'ובי� ' מוכיח'בי� ה, ובקונפרונטציה שהנ� בלתי נמנעי� כמעט

, יחזור בו מהתנהגותו ויתק� את דרכיו' מקבל התוכחה'אחראי לכ� ש' יחמוכ'ה

עד שתושל� המשימה ותושג ', מקבל התוכחה'ולפיכ� אינו  מורשה להרפות מ

  .  מעשית של דברי התוכחה�התכלית המוסרית

  

  ודברי  תוכחתו ' היכול  להוכיח'מאפייניו  של  

אמר רבי אליעזר ב� ,  להוכיחוליכא� יש בדור הזה ,  העבודה–  טרפו�רבי אמר"

 – עקיבאאמר רבי , תוכחה לקבל יכולא� יש בדור זה , העבודה – עזריה

  ). יז אות ,יטויקרא , ספרא" ( אי� מוכיחי�היודעא� יש בדור הזה , העבודה

  ? לנהוג כדי להשיג את מטרתו' יכול להוכיח'כיצד צרי� ה

:  באופ� שדבריו יתקבלועליו להיות איש מוסר ומופת ועליו לדעת להוכיח  .א

שכ� , ניסוחהעל ומשפיע על דר� התוכחה ' יכול להוכיח' המוסרי של הייחודו

 תחושת עליונות לחושצרי� המוכיח להיות צנוע ומעוד� בדר� התוכחה ולא 

  .והתנשאות כלפי מקבל התוכחה

 על המוכיח לגלות תכונות של נחישות ועקשנות וכ� אומ� לב ונכונות לחירו�   .ב

בעיקר א� היא , מפני שהסיטואציה של התוכחה אינה סיטואציה קלה –נפש

א� יראה הגדול הול� בדר� , קט� החייב להוכיח את הגדול"כוללת מצב של 

, "אוהב כל אוהביו' כי ה,  ייר� לבבוואל: "לכ� נאמר בעניי� זה". לא טוב

  ."יסייע לו' ה,  חשובהמטרהמפני שהמוכיח פועל למע� "כלומר 

 מצוות: "'מקבל התוכחה'ל' מוכיח'ישו את הקרבה ההכרחית בי� הל הדג"חז  .ג

ולפיכ� פטור האד� ,  רק לקרובי� ולא לרחוקי�מתייחסת ' תוכיחהוכח'

פרק , ספר התניא" ( אצלומקורב שאינו חברו ואינו מי זו לגבי מצווהמלקיי� 

 . )בל

�בעיקר בתוכחה פומבית, חשוב להיזהר משימוש בלשו� פוגעת ומעליבה  .ד

מוקיע ") ' קדוש המאמר "או" השמד אגרת: "'אגרת ב (�"הרמב. בוריתצי

ציי� מהי מוהוא , תוכחה פומבית א� היא נאמרת בלשו� מעליבה ופוגעת

ללא דברי גנאי והכלמה ": רבי�"להנכונה בה יש להציג את התוכחה  הדר�

 . וללא כל פגיעה בכבוד הציבור
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 להוכיח בסתר ראוי –ה בתחיל: 'חיכול להוכי'חל בעיקר על ה', אי� מוכיחי�'"

אול� א� הדברי� הרכי� לא חדרו . ובלשו� רכה ודברי נחת כדי שלא יתבייש

מכלימי� אותו החוטא "אזי סגנו� התוכחה משתנה ו, ללבו של מקבל התוכחה

, ש�,  החינו�ספר( "ברבי� ומפרסמי� חטאו ומחרפי� אותו עד שיחזור למוטב

  ). ש�

                      

  והאיכויות של ' היכול להוכיח'יצד משתקפות תכונותיו של כ

  '?ד ברקובי�"לי" תלוש"בסיפור , בדברי הדודה מלכה' אי� מוכיחי�'

הדודה מלכה מתייחסת בדבריה לקרבה המשפחתית בינה ובי� : הדגשת הקרבה

, קראו נא ללייבל"היא מכנה אותו בשמו הפרטי , ראשית. דוקטור וייניק

ר וייניק הוא "כי עבור שאר בני המשפחה ד, בכ� היא רומזת. "להדוקטור שלכ�

 –ואילו לגביה הוא נשאר כפי שהיה בילדותו , הרחוק והחשוב' דוקטור'ה

את הקרבה בינו ובי� ' שכח'ר וייניק עצמו "העובדה שד, יתרה מכ�". לייבל"

אי� : "משפחתו בכלל ובינו לדודה מלכה בפרט היא חלק מהותי של גו� התוכחה

עליו , כאילו אביו, אחות אביו, דוקטור רוצה להכיר אפילו את דודתו הזקנהה

  !" ערער בערבה או אב� מאבני השדה, חס וחלילה, נולד, השלו�

שכ� , רגשית הגובלת בדאגה אמיתית�הקרבה בינה לבינו היא ג� קרבה רוחנית

לו קנתה , "תלמוד תורה"בהיותו נער ב, שפע� בחור�, הדודה מלכה מזכירה לו

). עמוד עד.." (מגפי� חדשי� לרגליו היחפות, במקו� מעות של חנוכה, דודתו

יש בו ג� מידה של ") דודתו הזקנה", "דודתו("הניסוח של הקרבה בגו� שלישי 

יכול 'שא� ה�  מהדרישות החלות על ה, מרחק וכ� ממד של עדינות וצניעות

  . 'להוכיח

' פחותה'ה את היותה  במהל� דבריה מדגישה הדוד:'גדול'מול ' קט�'

כשדבריה , וכ� בהמש�"... אי� אני מבינה זאת בשכלי הפשוט: "מהדוקטור

מרכבה , ברו� הש�, ובפרט שיש לו"ר וייניק "מתייחסי� למעמדו הנכבד של ד

הדגשת המרחק , כמו בסעי� הקוד� כ� ג� כא�). עמוד עג"(ע� מצילות, של עצמו

וכי רק את : "חה עצמההופכת לחלק מהתוכ' גדול'קט� מול ה'של ה

כלו� הליסטוקראטי� קרובי� אליו ? הליסטוקראטי� שלו חייב הוא לרפא

, הדודה והאח החולה אמנ� נחותי� במעמד�). עמוד עג"(?עצמו ובשרו, מאחיו
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המקפיד על סממני המעמד הגבוה , א� אי� בכ� הצדקה להתנהגותו של הדוקטור

מדגיש ' ליסטוקראטי�'מילה השיבוש הלשוני ב. ושוכח את חובתו המשפחתית

את מעמדה הנמו� של הדוברת ואת חוסר בקיאותה בשיח המייצג את המעמד 

דבר זה אינו מונע בעדה מלעמוד מול הדוקטור החשוב  והנכבד ולהוכיחו . הגבוה

להתגבר על , לבני המשפחה העניי�,היא א� מציינת שלא קל לה�. על התנהגותו

אול� בשל היותה ). עמוד עג" (?יש מפניוכלו� את� צריכי� להתבי: "הבושה

ר וייניק ולומר "נחושה ועקשנית היא מצליחה לשבור את המרחק בינה ובי� ד

שתחושותיה� , בניגוד לבני המשפחה האחרי�, את דברי התוכחה באומ� לב

  . א� אינ� מצליחי� להתגבר על ביישנות�, כנראה, דומות לשלה

טר� פתיחתה , פע� אחת:  לדודה מלכהדימוי התינוק מופיע פעמיי� בהתייחס

בסיו� , ופע� שנייה" כפני תינוק שהעליבוהו על לא דבר"בדברי התוכחה 

". חרמו ונתפייס�כתינוק שכילה חמתו באיש, וכולה נראית מרוצה: "התוכחה

' מרחק'בדימוי זה מדגיש המספר את הקושי שבו עמדה הדודה מלכה מבחינת ה

דימוי זה ג� יכול לציי� את . י� תינוק למבוגרשהוא כמרחק שב, ממקבל התוכחה

  .את הצניעות ואת היעדר תחושת ההתנשאות של הדודה מלכה, הטוהר  המוסרי

  

  ) ?אי� מוכיחי�(האתיקה והפואטיקה של  דברי התוכחה 

, הפואטיקה של דברי התוכחה היא בתחבולות לשוניות שונות של עקיפות

א� ג� לשמור על , באופ� ברורהמאפשרות לדודה מלכה לומר את התוכחה 

חובתו : הדודה מלכה דוברת בשמ� של ערכי� שאי� לגביה� מחלוקת. עידונה

', עצמו ובשרו'האתית של הרופא לעזור לכל חולה ובוודאי א� החולה הוא אחיו 

בדבריה מאשימה . בפרט א� הוא עני ואביו�, וחובתו של כל אח לעזור לאחיו

תנכרות למשפחתו הדלה ובהעדפת הקשר ע� ר וייניק בה"הדודה מלכה את ד

את רתיעת המשפחה מהזעקת , לדבריה, סיטואציה זו יצרה. בני המעמד הגבוה

א� אכ� , קה'וכעת עלול עיכוב זה לגרו� למותו של שלמ, הרופא אל החולה

האשמת : התוכחה המשתמעת היא חמורה ביותר. ר וייניק מאוחר מדי"הוזעק ד

, ולדידי הרי זו הרוח יודע מה): "קה ימות'למא� אכ� ש(הרופא ברצח אח 

' רציחה'הדודה מלכה מסיטה את ההאשמה ב). עמוד עג!"(רציחה ממש, רציחה

ואות� היא מאשימה בחזית , כביכול, עליה� היא קוצפת, אל בני המשפחה
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, קה לשכב חולה במש� ארבעה ימי�'על כ� שנתנו לשלמ, הגלויה של הטקסט

ומאשימה ' מסירה את הכפפות' בהמש� דבריה היא אול�. מבלי לקרוא לרופא

אמנ� הכול יודעי� שהאח הוא : "ר וייניק בצורה מפורשת וגלויה יותר"את ד

). עמוד עד.."(?א� הדוקטור אינו אח, בעוונותינו הרבי�, א� מה נעשה, דוקטור

במשפט זה נית� להבחי� בתחבולות לשוניות שונות שנועדו לרכ� ולעד� את 

הוא צירו� לשוני שנית� ") בעוונותינו הרבי�("ההסגר , ראשית: ההתוכחה עצמ

מצד אחד נית� לראות : לייחס לו שני תפקודי� תקשורתיי� שוני� בהקשר זה

מצד שני הצירו� . בו צירו� שגור אשר יכול לשמש להשהיה פואטית של התוכ�

י כי הוא מעביר אותה לנמע� קיבוצ, מרכ� את ההאשמה" בעוונותינו הרבי�"

עדיי� אינו , ר וייניק נכלל בגו� זה"שג� א� ד, )החברה היהודית כולה/המשפחה(

  . בחזקת החוטא היחיד

כמעי� פלפול , א� נתבונ� במבנה התחבירי של המשפט נמצא בו מבנה מתוחכ�

מילת ): יכולה להבחי� בהנגנה זו, השומע�שאוז� רגישה של הקורא(תלמודי 

הפותחת את ) 'א�'(בר הראשו� ומילת הניגוד הפותחת את האי) 'אמנ�'(הוויתור 

מתקיי� רק , שהדוקטור הוא אח', הכול יודעי�'כי מה ש, האיבר השני מדגישות

הדוקטור "לאור המידע הנתו� באיבר השני של המשפט , באופ� חלקי ומוגבל

להעצמת הניגוד יוצרת הדוברת  שינוי בתפקיד� התחבירי של שתי ". אינו אח

השינוי . 'אח'ו' דוקטור': ר וייניק"ת את שני תפקידיו של דהמייצגו, המילי�

באיבר ; הוא הנשוא' דוקטור'הוא הנושא ו' אח '–באיבר הראשו� (התחבירי 

ר וייניק "מעיד על השינוי שחולל ד) הוא הנשוא' אח'הוא הנושא ו' דוקטור'השני 

זה לב ו', אח'אינו ממלא את תפקידו כ' דוקטור'ה: במערכת הערכי� המשפחתית

כדי לרכ� במעט את התוכחה משלבת הדודה מלכה במשפט . ליבה של התוכחה

  זה ג� את המבנה התחבירי של משפט תנאי 

והוא רומז על כ� שיש מקו� לשינוי , התנאי הוא תנאי תק�.."). א� הדוקטור("

א� יבי� ויפני� , דהיינו. 'אח'א� הדוקטור יחזור לתפקידו כ, המצב ולתיקונו

רמז ג� על ידי אמצעי ספרותי נוס� התיקו� נ). עמוד עג!" ( אח הוא– על כורחו"ש

העושה את המעשה , בנימי�, התייחסותה של הדודה מלכה לבנה: האנלוגיה

, אינו מתבייש באמו ואינו מתנכר למשפחתו: הנכו� והתקי� מבחינה מוסרית

  . וא� תומ� בה� כספית
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מרת לא רק באוזני הנמע� הדודה מלכה מודעת לכ� שהתוכחה היא פומבית ונא

לפיכ� היא נזהרת שלא לפגוע בכבודו של  מקבל , אלא בנוכחות כל בני הבית

). 'אח', 'דוקטור'(וא� נמנעת מניסוח אישי פוגע ומעדיפה ניסוח כללי , התוכחה

לא :  "ר וייניק"שיש בו אירוניה וציניות לגבי התנהגותו של ד, ג� בניסוח הישיר

, ש�!.."(יבוא ויראה וישבע נחת, אדרבה", .."ר זהב ארצהייפול ממנו חלילה צרו

כדי למנוע פגיעה ")  יבוא", "ממנו("היא מעדיפה את השימוש בגו� שלישי , )ש�

  . אישית

אשר המספר מלווה אות� בסימני , השימוש במשפטי� טעוני מתח דרמטי

מדגיש את התרגשותה הרבה של הדודה מלכה , שאלה ובסימני קריאה

כדי ', גדול'העומד מול ה' קט�'ה זו ואת אומ� הלב שנדרש ממנה כבסיטואצי

הקשורי� , התנהגותו ולנקיטת צעדי� מעשיי�' תיקו�'ר וייניק ל"לגרו� לד

מטרתה המוסרית מחזקת . קה'לש� הצלת שלמ, לאחריותו ה� כרופא וה� כאח

שאינו מותיר ספק , את עמידתה מול הדוקטור ומצדיקה את חריפות הניסוח

וזאת תו� שמירת כבודו של , י משמעות התוכחה ולגבי תכליתה המעשיתלגב

  .מושא התוכחה

  

  והאיכויות של " היכול להוכיח"כיצד משתקפות תכונותיו של  

  ? נר-ליצחק ב�" עיר מקלט"ברומ� , בדברי אימא רותה" אי� מוכיחי� "

 הנגנה שנלווית לו, )173עמוד " (!מוישה, היי", במשפט הפנייה: הדגשת הקרבה

ליבו של הנמע� � מנסה אימא רותה לא רק למשו� את תשומת,  ידישאית מקרבת

 זוכר לא אתה ":בהמש� היא מוסיפה. אישי�אלא ג� ליצור עמו קשר ידידותי

). ש�, ש�" (... כלא עכו... �"הפושי. פלוגה בית, רותה הממותה? רותה? אותי

 �") הממותה("את כינויה וכ� מציינת ) ובדוי(הדוברת מציגה עבר צבאי משות

ר וייניק את "כמו הדודה מלכה המזכירה לד. כסימ� זיהוי שיסייע לו להיזכר בה

מנסה אימא רותה לבסס את , הקרבה המשפחתית וא� את המגפיי� שקנתה לו

עמוד " (?רותה מה..?רותה: "אול� שאלתו. הקרבה ביניה� על אירועי� מהעבר

". לא חשוב: "ורותה משיבה, ו זכור לומלמדת שהקשר האישי ביניה� אינ, )174

מקרבת הנהוגה �בהמש� עוברת הדוברת להדגשת הקרבה על ידי פנייה ידידותית

ותסלח לי על : "וכ� בהמש� המשפט, "חביבי� יא"ערבית �בעגה העברית
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והשימוש בש� העצ� " סלח לי" הצירו� ).174" (הפמיליאריות שלי

, י גזירת צורת הש� מהשפה האנגליתאותו יוצרת הדוברת על יד, "פמיליאריות"

�וא� ליצור ביניה� קשר אישי לא, נועד לפתוח את ערו� התקשורת ביניה�

כי כא� וכ� בהמש� בא לידי , נציי�. דברי התוכחהפורמאלי כדי להשמיע את 

 . נר� המאפיי� את כתיבתו של ב�, ביטוי עירוב משלבי

. ת לשלוש יחידותרותה מחולק� בחלק השני של התוכחה תוכחתה של אימא

היחידה הראשונה מסתיימת (בסיומ� אי� מקבל התוכחה מודה באשמה 

ושלחת� אות� : "והשנייה מסתיימת במילי�" ?מי יצדיע לה�: "במילי�

ל "כדברי חז, "לחזור ולהוכיח"רותה � לפיכ� נאלצת אימא). 175' עמ, "למות

יש כנראה ("שי עד לקבלת התגובה הרצויה בסיו� החלק השלי) ב"ע, ערכי� טז(

בחלק (בדר� זו ' גדול'מול ' קט�'הדגשת המרחק של ). 176' עמ, .."אלוהי�

עניי� זה אינו מתיישב . יש בה פגיעה ישירה בכבוד הנמע�) הראשו� של התוכחה

, במקרה זה היא פומבית' תוכחה'בעיקר כשה', היכול להוכיח'ע� מאפייניו של 

ליבה � שר שלא לראות כא� את אומ�אי אפ, לעומת זאת. מול כל אנשי הקיבו�

של רותה שאינה נמנעת מכל דר� אפשרית כדי להציג את המסר שברצונה 

אשר שמו , ניצבת מול גנרל ידוע ומצליח) דמות השוליי�, הקטנה(היא : להעביר

") דיוני� שאצלנו ואצלה��המוישה("הפ� לסמל של כל מצביאי המלחמה 

 –המתי� ", אה לנגד עיניה את הבני�מפני שהיא רו, ומעזה להוכיחו בפומבי

שכח את חובו ואת ' גדול'אשר הוא ה, )175עמוד " (אוכלי� אדמה ונשכחי�

  .  אחריותו כלפיה�

: קרבה מסוג אחר, בינה ובי� הנמע�, רותה�בחלק זה של התוכחה יוצרת אימא

אימא רותה מצביעה על המצבה הכפולה של שני בניה . פוליטית� קרבה לאומית

שנפלו , היהודי והערבי,  כי מצבה זו היא כל מה שנותר לה משני בניהומדגישה

עמוד " (דיוני� שאצלנו ואצלה��המוישה"המלחמה אליה הלכו בגלל , במלחמה

אשר אחראי בעקיפי� למות , הנמע� הופ� כא� לדמות ייצוגית של המפקד). 175

קרבה זו . ההא� השכול, ומשו� כ� נוצרת קרבה מסוג מיוחד בינו ובינה, הבני�

  .היא הבסיס האתי לדברי התוכחה בחלק השני והשלישי של התוכחה
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   'גדול'מול ' קט�'

 אמנ� אני": רותה מדגישה בפתח דבריה את המרחק העצו� שביניה�

פרולטרית "הביטוי ). 174עמוד  ("גרויס� מוישה נעשית ואתה � פרולטרית פשוטה 

אול� הצירו� ', שוליי�דמות 'נועד לציי� שרותה רואה עצמה כ" פשוטה

יוצר לגלוג , המותא� לשמו הפרטי של הנמע�, ")גרויס� מוישה("האידישאי 

ג� . א� למעשה אינו כזה', גדול'אירוני לסמכותו ולמעמדו של מי שחושב עצמו ל

שהוא מנגנו� , היא הופכת את טקס ההצדעה, כאשר רותה מצדיעה לו, בהמש�

, כדי לבטל באחת את המרחק בינה, סקילטקס גרוט, לעיצוב ולייצוג של סמכות

תו� כדי הצדעה היא מכסה את : בעל הסמכות, לבי� המצביא, כדמות שוליי�

. נרל מוישה דיי�'ג: "ואומרת) כחיקוי בוטה לרטייה שעל עינו(עינה בידה השנייה 

" נרל'ג("השימוש בהגייה צרפתית ). ש�, ש�" ('שנות טובות'� גיבור ישראל מה

נייר יש בו אפקט של הנמכה וא� של �של� והצגתו כמעי� גיבור") גנרל"במקו� 

, של התוכחה) הראשו�(תופעה זו חוזרת על עצמה ג� בהמש� חלק זה . זלזול

' מגביהי�'רותה משתמשת זה לצד זה בכינויי� של אישי� שוני� ה�כאשר אימא

לצד , "ספרא וסייפא".."ג� דוד המל� וג� ברל: "ומייצגי� מעמד וסמכות

�א", "ילדה'אבו ג "–ומשפילי� מהעגה הערבית והאידישאית ' מנמיכי�'י� כינוי

את גישתה זו כלפי מקבל התוכחה . בפנייתה אל  הנמע� –" ביסעלע דרעק

מנמקת אימא רותה בהתייחסותה לעובדות רבות ולא מחמיאות מחייו 

לרדיפתו אחר נשי� , להרגלי האכילה שלו, עובדות הקשורות ללבושו. הפרטיי�

היא מדגישה את הזיו� ואת הצביעות שבהתנהגותו ואת כל ). 174עמוד (וד וע

שאינ� יכולי� להסתיר את , הסממני� החיצוניי� הקשורי� למעמדו כמצביא

, דבע מנהלל. ת�: אנחנו יודעי� מי אתה: "שאינו גדול באמת' גדול'האמת לגבי ה

  ). ש�, ש�" ('מהלול'שקראו לו פע� 

  

  )?אי� מוכיחי�(דברי התוכחה האתיקה והפואטיקה של  

שאיבדו את , של אימא רותה נאמרת בשמ� של האימהות השכולות' תוכחה'ה

, בעבודה, שהאמינו באד�, שהקריבו, אלו שנלחמו, "כשק� אפורי�"הבני� ה

עמודי� , החלק הראשו� של התוכחה" (מי שיצדיע לה�"אלו שאי� , בפרינציפי�

מפני שהאמינו , ה� הקריבו את חייה�. דר� ונאיביי�� ה� היו ישרי). 174�175
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החלק השני של " (מטומטמי� מספיק ללכת להתלח� זה בזה"למפקדיה� והיו 

המופיעה , משפט השיא של התוכחה הוא בשאלה הרטורית). 175עמוד , התוכחה

 ואת� מלקקי� –אוכלי� אדמה ונשכחי� , המתי�, ולמה ה�: "בחלק השלישי

  ). ש�, ש�.."(?במצחשמנת ונכתבי� לנצח ע� נשיקה 

מפקדי� אלו . האדישי� לגורל הבני�, אימא רותה יוצאת כנגד המפקדי�

מלהיות אלו שישלמו ' נזהרי�'אול� ה� עצמ� , מציגי� את המלחמה כהכרח

המבטיחי� הבטחות ומפריחי� , נוצר חי� מוסרי בי� המפקדי�. את מחירה

� בה� מתו� המאמיני, מוליכי� שולל את הצעירי�, סיסמאות ולמעשה

  . נאיביות

פוליטיי� לגבי � של אימא רותה משלבת בתוכה ג� אלמנטי� חברתיי�' תוכחה'ה

דיכוי ,עוול.. הכול זיפת: "התנהלותה של החברה הישראלית על ידי מנהיגיה

מבחינה זו נית� לראות בתוכחה זו ג� סוג של מחאה ). 174עמוד " (ואפליה

מבליטה ה, אידיאולוגיתהפרות סהסוגה של � תת"שהיא , פוליטית� חברתית

 הקיימת הדיאלקטיקה אתפואטיי� � לשוניי�סימבוליי� ובאמצעי� באמצעי� 

 ע� האידיאולוגיה של במפגש הנוצר המתח וכ� את , האידיאולוגיה עצמהבתו�

הספרותית ' מחאה'ל. (Horton & Baumaister,1996, p125)" הניסיו� האנושי

� תת. טקסט ליצירה� המהווה תת, לוגיתפוליטית ואידיאו, תשתית היסטורית

כמו ). 1987, האו(או מרכזי וגלוי ) 1992, עזר(טקסט יכול להיות מובלע ומודחק 

אידיאולוגי להיות נרמז באמצעות צופ� �פוליטי� הטקסט ההיסטורי� יכול תת, כ�

סמלי� , לשו� פואטית הכוללת דימויי�"או באמצעות ) 1992, אור�(אלגורי 

המעידות על כ� שעיקר המחאה הוא , ות עקיפות ומרומזותודרכי ביטוי אחר

לפי גישתה של לוורניר , " בניסוחה ובסגנונה–קרי , בממדיה הפואטיי�

(Levernier, 1993).  

היא בתחבולות לשוניות שונות ) בחלק הראשו�(הפואטיקה של התוכחה 

 אתה: "שולל� המציגות את הסיסמאות המלחמתיות כצביעות וכהולכת

מוליכי�  . המילויבטיבל תלוי והכ. מפונדרקי�. מיטב הנוער.  של�והממשלה

לפנינו מקב� של ). 174עמוד " (אלטלינה� מנע�צנע .את העמילי� .שולל את הע�

שהקורא נדרש להשלימ� או על ידי ההקשר , אליפטיי�שבעה משפטי� 

. )72�76עמודי� , 1996, שחר�ב�(טקסטואלי � הטקסטואלי או על ידי הקשר חו�
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, מאפיי� של הלשו� הדבורה בדרמה, שחר� לדברי ב�,שפטי� אליפטיי� ה�מ

יש מקו� , אנר המייצג דיבור אוטנטי'כז', תוכחה'שב, לפיכ� נית� לומר

שלפנינו המשפטי� האליפטיי� ה� צורת תוכחה  בדוגמה. למשפטי� מסוג זה

: נית� להשלי� את הקשר ביניה� במספר צורות. עקיפה ומרומזת) מחאה(

אני פונה (יכול להתפרש כצורה של פנייה "  והממשלה של�אתה"ט הפותח המשפ

אני מתכוונת (או כצורה של מושא ) אלי� ואל הממשלה של�: אליכ� בזאת

בשתי האפשרויות נוצרת זהות ). להוכיח בזאת ה� אות� וה� את הממשלה של�

' וכחהת'או כמושא פרטי של ה/ייצוגית בי� מי שמופיע בטקסט כנמע� ו�קיבוצית

 מיטב"המשפט השני . המיוצג על ידו) השלטו�, הממשל(ובי� הגו� הקיבוצי 

או להתקשר אל /יכולי� להתקשר ביניה� ו" מפונדרקי�"והשלישי " הנוער

קשר של ניגוד בי� המשפט , צורה אחת: לפחות, המשפט הראשו� בשתי  צורות

משפט הנמעני� המופיעי� ב/כששניה� מתארי� את הנמע�, השני לשלישי

א� למעשה את� ,  שאת� מיטב הנוערחושבי� את�/אתה(הראשו� 

, המשפט השני מתייחס אל קבוצת המוע�, צורה אפשרית שנייה). מפונדרקי�

ושניה� יחד מציגי� את הניגוד , והמשפט השלישי מתייחס לקבוצת הנמע�

, ובשמה של סיסמה זו את�" מיטב הנוער"את� מכני� אותנו (ביניה� 

בכל אחת משתי האפשרויות נוצר ...). דורשי� מאתנו דרישות, המפונדרקי�

 �ההופ� לסיסמה , כצירו� בעל אופי חיובי, "מיטב הנוער"ניגוד חרי� בי� הצירו

  המשפט האליפטי הרביעי".מפונדרקי�"ריקה בשל סמיכותו לביטוי העגה 

לשלושת הוא סיסמת פרסומת ידועה שהקשר שלה , " בטיב המילויתלוי לוהכ"

' קיטוע'היא לראות בסיסמה זו , אפשרות אחת. דחוק מעט הקודמי�משפטי� ה

אשר יכול להופיע כאשר , )77�78 עמודי�, ש�, שחר� ב�( הסמנטי הרצ� של

כל זאת על מנת ליצור אמינות תקשורתית או . הדובר מתלבט או מהסס בדיבורו

כי� מולי: "לפני ההאשמה הישירה המופיעה בהמש�, צינית/אתנחתא קומית

המעצב , אפשרות נוספת היא לראות במשפט זה משפט מעבר". שולל את הע�

הסיסמאות ה� (הזיקות בי� המשפטי� שקדמו לו /בדר� פיגורטיבית את הזיקה

את� משתמשי� בה� כדי להולי� שולל את הע� . לעט" מילוי"עבורכ� כמו 

, ורזהדוברת יוצרת כא� ביטוי אליפטי מח").  אלטלנה–מנע � צנע: "הפשוט

אשר צירופ� בדר� זו ולהקשר כולו מציג אות� , המאגד יחד סיסמאות שונות
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כביטוי לזיו� ולהולכת שולל וכדי לייצג את המתח בי� , באור גרוטסקי

  .האידיאולוגיה ובי� המציאות

, פואטיות ה� חלק מהותי של המחאה הפוליטית�התחבולות הלשוניות

�הטקסט הפוליטי� ה� רומזות לתת. של אימא רותה' תוכחה'המשתלבת בדברי ה

תופעה . אידיאולוגי וממחישות את המרחק שבי� האידיאולוגיה למציאות

כאשר אימא רותה מעמתת בי� , ספרותית זו מצויה ג� בחלק השני של התוכחה

, שבעטיי�, הסימבול של המצבה הכפולה ובי� מערכת סיסמאות אידיאולוגיות

של בנה , המצבה הכפולה.  את מות�יצאו הצעירי� אל הקרב ומצאו, לדבריה

די� מעכו והוא עצמו �שאביו היה עור�, )שח�: אפז או בשמו היהודי'ח(הערבי 

אשר נפלו שניה� במלחמת , )נ�(ושל בנה היהודי , התגורר פרק זמ� בקיבו�

מייצגת את המחיר הכבד ששילמו כל אלו שהאמינו , משני צדי הגבול, הלבנו�

נוצר . ולטימטיביות ויצאו לממש� בגופ� ובחייה�בסיסמאות אלו כסיסמאות א

כאשר הא� השכולה מצביעה על המצבה , כא� אפקט דרמטי חזק ומזעזע

אמרת� לה� שאי� ברירה ושזה או אנחנו או ה� ושהק� : "הכפולה וטוענת

להורג� השכ� להורגו ולנצח תאכל חרב ואנחנו מוקפי� אויבי� וזה מלחמת 

כא� מוצגת ). 175עמוד " (ושלחת� אות� למות–יהאד וכל החנטריש 'קיו� וג

כדי להמחיש שה� נאמרות על ידי הדוברת , מערכת סיסמאות ללא כל פסיקי�

המייצג את הרעיו� המרכזי , כדיבור אוטנטי שוט� ורווי התרגשות, אחת� בבת

השגורות , רותה מאזכרת כא� מערכת סיסמאות אידיאולוגיות: של התוכחה

המתח בי� . תית כסיסמאות אולטימטיביותהתקשור� בשפה הפוליטית

כאשר הסיסמאות הפכו למקב� של משפטי� , האידיאולוגיה למציאות נוצר

 שילמו –ואילו הבני� שניסו להגשימ� , כמיוצג בדברי אימא רותה, שחוקי�

  .בחייה�

רותה עולה  �  של אימא' תוכחה'המשולב בדברי ה' מחאה'כי  פ� ה, לסיכו� נציי�

השירה והסיפורת הישראלית , ל המחאה שפקד את העיתונותבקנה אחד ע� ג

, השבר שחל באידיאולוגיה הציונית לאחר מלחמת לבנו�: "לאחר מלחמת לבנו�

פוליטית וכשבר וסטייה מ� המסורת הציונית � שנתפסה כטראומה מוסרית

מתו� זע� , אינטלקטואלי� וסופרי� תבעו עתה. המרכזית שיש ושנית� לתקנ�

יר את המדינה ואת החברה בישראל לשורשיה� הציוניי� להחז, וניכור
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כי מגמה זו נית� למצוא ג� , נציי�). 82עמוד , 1999, חבר" (מסורתיי�� המוסריי�

, בעיקר בדברי אביו של הולי, )1989 � פורס� ב" (תעתועו�"נר �בספרו של ב�

החייל הסובל מתחושת סירחו� אובססיבית בעקבות השתתפותו במלחמת 

נדמה לי שהכרח המש� הקיו� . הזיכרו� הקיבוצי שלנו כע� נתו� בסכנה: "לבנו�

מחיקת מהותה של . יצרי� סוג של שכחה מודעת, הקיו� בחטא, הלאומי

" ניסיתי לצעוק ולשווא... רודפת שלו� וצדק, היהדות כאמונה הומנית

התמקדו המבקרי� , נר� של יצחק ב�" תעתועו�"ברומ� ). 77עמוד , "תעתועו�("

, )1982, בלאט(וברובד הפובליציסטי ) 2001, מרכוס(סאטירי �ד הלשוניברוב

, אור�(אידיאולוגי �התמקדה הביקורת ברובד החברתי" עיר מקלט"ואילו ברומ� 

מוסרי �כי השבר החברתי, לפי דברי התוכחה של אימא רותה נית� לומר). 2001

 והפואטי שחל בעקבות מלחמת לבנו� מוצא את ביטויו כתשתית לעיצוב האתי

' עיר מקלט'ברומ� ' תוכחה'אנר ה'אול� השימוש בז. נר�בשני הרומני� של ב�

יש בו עומק מוסרי , שכולה�בדמותה של א�' יכול להוכיח'ועיצוב דמותו של ה

כיחיד (' מקבל התוכחה'של ' חטא'משו� שהוא מושתת על הדגשת ה, רחב יותר

אנר 'מתפשרת של זיחד ע� הדרישה הבלתי ) או כיחיד המייצג קבוצה/ו

  .או לחזרה בתשובה/להביא לתיקו� ו: 'תוכחה'ה

  

 ל "לפי דברי חז' היכול לקבל תוכחה'מאפייניו של  

 צרי� א� הוא להיות בעל )ז"י אות ,יטויקרא , ספרא( 'יכול לקבל תוכחה'ה

  :תכונות מובחנות

 להיות מסוגל לקבל את חייבהוא : קומה מוסרי� עליו להיות בעל שיעור  .א

 את מי להוכיח  –  תוכיחהוכח:  "י"כפי שפרש רש, ה מתו� רצו�התוכח

 מוסריותו וגדולתו של הנמע� נבחנת ביכולתו לקבל את ".שמקבל ממנו

יכול לקבל 'כדי לחדד את סגולותיו של ה. התוכחה ולא להתעל� ממנה

 מי": כל מי שאינו יכול לקבל תוכחה מוגדר בלשו� חריפה –' תוכחה

, �"רמב" ( מצווה לשנאותו– נו מתייחס אליהשמתעל� מהתוכחה ואי

 אינו ברור מראש שהנמע� א�). ד הלכה י,גפרק י,  רוצח ושמירת הנפשהלכות

 שא� "מלהוכיחו יש להימנע מראש – יכול לקבל את התוכחה אינואו /מוכ� ו
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 וחוטא רשע"נמע� שהוא , לפיכ�".  אינו חייב להוכיח– הוא יודע שאינו מקבל

  .)ש�, ש� ("אינו חייב במצווה זו באיש כזה...� ורשעאו שהוא איש אל

נוהגת כלפי ת התוכחה מצוו: "צרי� להיות יהודי' יכול לקבל תוכחה'ה  .ב

 ,ספר החינו�(ואינה חלה על מי שאינו יהודי , "כשורה שאינו נוהג  ישראל

  . )ש�, ש�

 יכול לקבל ' כ–' ד ברקובי�"לי"  תלוש"בסיפור , ר וייניק"מאפייניו של  ד

  'תוכחה

ר וייניק משמיע ולו "שבו אי� הד, התוכחה של הדודה מלכה היא מעי� מונולוג

, "גיח� גיחו� עלוב"המספר מציי� כי מש� כל זמ� התוכחה עמד ו. מילה אחת

באיזו , השאלה. ואנו יכולי� לשער כי מבוכתו ושתיקתו ה� מעי� הודאה באשמה

אינה שאלה ,  התנהגותור וייניק מדברי התוכחה ושינה את"מידה הושפע ד

כפועל , אמנ�. משמעית ג� לא בהמש� הסיפור� שנית� להשיב עליה תשובה חד

בעיקר כאשר הוא בודק את ', אח'ל' דוקטור'יוצא מהתוכחה  הוא הופ� מ

של שני , אות� ניסה לשכוח עד עתה, החולה ומגע גופו מזכיר לו את הימי�

השפעת . ה ובועטי� זה בזהמושכי� את השמיכ, האחי� הישני� על מזר� אחד

ובכ� , התוכחה ניכרת ג� כאשר הוא נות� למשפחתו כס� עבור התרופות שרש�

קה הוא משתת� 'ע� מות שלמ. כמו בנימי�, הוא הופ� להיות תומ� במשפחה

ר וייניק לא רק "כי ד, כל זה מלמד. במנהגי הקבורה והאבלות כאח לכל דבר

מה שנדרש ממנו ותיק� את אלא א� הפני� את , שלא התעל� מהתוכחה

שהשמיעה באוזניו הדודה ' תוכחה'ה, יתר על כ�. התנהגותו כאח וכדוקטור

כאשר הדודה מלכה מתבוננת : מלכה ממשיכה ללוות את מחשבותיו ואת מצפונו

כאילו הדודה מוכיחה אותו על פניו באי� , נדמה לו לוויניק"...בו בעת האבל 

  ).   עמוד פח" (ראה מה עוללת לנו: אומר ודברי�

ר וייניק עצמו מעלה "ד, להפ�. אול� ההאשמה הכבדה ברצח אח אינה נעלמת

). עמוד עח" (?ואפשר שימות שלמה במחלתו: "רעיו� זה כפתרו� אפשרי למצבו

כדג הנאחז "א� מיד חזר ואחז באפשרות זו , "רעיו� פיגולי� זה"תחילה נבהל מ

ר וייניק אינו "כי ד,  מלמדתמחשבה זו". במצודה רעה ומפרכס בה לאי� מוצא

. 'היכול לקבל תוכחה'כנדרש מ, יכול לעמוד בדרישות העמוקות של התוכחה

וא� מוכיח את עצמו בתוכחה , ר וייניק"אמנ� בהמש� למחשבה זו מתחרט ד
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היושב חבוי באחת , תמי� וצנוע, עני זה, מה לו ולאחיו שלמה: "פנימית נוקבת

הא� נת� פע� ? שהוא חפ� במותו,  בו לרעההפינות הרחוקות ממנו ואינו פוגע

עמוד " (?כש� שהוא מהרהר עתה במותו, נפש זה�דעתו להרהר בחייו של עלוב

ר וייניק יודע שלא הצליח באמת ובתמי� "ד, תוכחה עצמית זו מלמדת כי). ס

הדודה מלכה . והוא מתייסר ומיצר בשל כ�, לחזור אל ביתו ואל משפחתו

כפי שמציינת הדודה בדברי קינתה על המת ,  אליה�והמשפחה חשי� כאילו חזר

לאחר הטלטלה הנוראה שעבר סביב הסיטואציה של , ר וייניק"אול� ד). עמוד צ(

: כפי שהיה בתחילת הסיפור' תלוש'נשאר בסופו של התהלי� אותו ה, מות אחיו

מהמעמד , ואשר עדיי� רואה בבת ברגר, הדוקטור שאינו רוצה קשר ע� משפחתו

  ).  בתמונה האחרונה של הסיפור(את פתרונו , הגבוה

הוא אינו מתנגד : א� רק באופ� חלקי', יכול לקבל תוכחה'ר וייניק הוא ה"ד

אול� הוא אינו מגיע למדרגה המוסרית , וא� מנסה לפעול לאורה' תוכחה'ל

ה /יכול'בניגוד לדודה מלכה הממלאת בשלמות את תפקידה כ. הנעלה הנדרשת

יכול 'ייניק מצליח לעמוד בדרישה האתית הגבוהה של הר ו"אי� ד', להוכיח

      .'לקבל תוכחה

  

יכול לקבל ' כ–נר -של יצחק ב�' עיר מקלט'מאפייניו של משה דיי� ברומ� 

  'תוכחה

: של אימא רותה מובילה לשלוש תגובות שונות של מקבל התוכחה' תוכחה'ה

אני , סליחה: "התגובה הראשונה היא ניסיו� להתחמק מאחריות בדר� אלגנטית

" ?מה את רוצה ממני: אבל אני באמת לא מבי�, אולי ע� אינטליגנציה מוגבלת

  ). 175עמוד (

מלענות לשאלות ' מקבל התוכחה'ג� לאחר החלק השני של התוכחה נמנע 

, כדי להתרחק מהדיו� באתוס המוסרי, ובתגובתו המתחמקת, המוצבות בפניו

לא הייתי יכול לנסח . יוק ככה רותהאבל זה בד: "הוא מתייחס לאתוס הציוני

מלחמות ישראל , כלומר). ש�, ש�" (אי� לנו ברירה אחרת. את זה טוב ממ�

והסיסמאות ששימשו כדי ', אי� ברירה'שגבו קורבנות כה רבי� ה� מלחמות של 

הנמע� , בתגובתו זו. לשכנע את הצעירי� למות למע� המולדת נבעו מתפיסה זו

 אישית וממשי� להציג את השיח הציוני כתפיסה עדיי� אינו נוטל אחריות
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למרות טיעוניה של אימא , אולטימטיבית שאי� מקו� להרהור אחר אודותיה

  .  רותה

לאחר החלק השלישי של התוכחה מופיע השלב של הודאה באשמה ונטילת 

שהוא עומד למות , משה דיי� לוחש באוזני רותה: אחריות ברמה האישית

שבסופו ,  רואה בכ� עונש על חטאו ולפיכ� מסקנתו היאוכי הוא, ממחלת הסרט�

אמנ� אי� ). 176עמוד (האד� � אשר עושה צדק ע� בני, "יש אלוהי�"של דבר 

שלא הייתה לע� ישראל , דר� להחזיר את הבני� ואמנ� הוא עדיי� מאמי�

אול� ייתכ� שהעונש שהוא עומד , אופציה אחרת מלבד זו של הרוגי� ומלחמות

מונחת אשמה כבדה על כתפיה� של , למרות הכול, לחשוב שאולילקבל מאפשר 

כל , אמנ�, להודאה זו אי�.  ולא שבו–המפקדי� כלפי הבני� שהלכו אחריה� 

א� יש לה ער� מוסרי חשוב של  הכרה באשמה והודאה , יישומי� היבט מעשי

  . בחטא

  

  דיו�

' רקובי�ד ב"לי" תלוש"כחלק מהמבדה הסיפורי בסיפור ' תוכחה'הסוגה של ה

מאפשרת לבחו� את הזיקה בי� אתיקה , נר�של יצחק ב�" עיר מקלט"וברומ� 

העיו� ). 1998(ב יהושע "וא) 1991(כדברי קירקגור , לפואטיקה בטקסט הספרותי

לעצמה סוגה זו של ' לאמ�'כי הספרות יכולה , בכל אחת מהיצירות מלמד

הטקסט הספרותי בהסתמ� על מאפייניה ההלכתיי� ולהביא לחזית ' תוכחה'ה

ד "ה� י. שאלות מהותיות בנוגע למימוש� של ערכי� מוסריי� במשפחה ובחברה

בדמותה של אישה ' היכול להוכיח'נר בחרו לייצג את � וה� יצחק ב�' ברקובי�

היכול 'המעיזה לצאת אל מול , בעלת עמדה מוסרית וכוח מוסרי, אמיצה ונחושה

ר "ד(משפחתית � ברמה האישיתה�, ולהוקיע בגלוי את מעשיו' לקבל תוכחה

כדמות בדיונית המייצגת את , משה דיי�(פוליטית �וה� ברמה החברתית) וייניק

אנר 'בכל אחת מהיצירות יוצר השימוש בז). השלטו� ואת הפיקוד הצבאי כאחת

יחד ע� עיצוב של ' גדול'מול ' )קטנה(קט� 'קונפרונטציה דרמטית של ' תוכחה'ה

היכול 'ובי� ' היכול להוכיח'שה� ממהות הקשר בי� , מרחק ביניה�� יחסי קרבה

: אול� בדר� שונה, בשתי התוכחות מתממשת הקריאה לתיקו�. 'לקבל תוכחה

ר וייניק חוזר בו מהתנכרותו כלפי משפחתו ופועל בדר� מעשית להצלת אחיו "ד
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משה . א� כי בפנימיותו לא חל שינוי מהותי ביחסו המתנכר למשפחתו, הגוסס

בחטא שמייחסת לו , לאחר שני ניסיונות התחמקות, בסופו של דברדיי� מודה 

  . המרפא כעונש מאלוהי� על חטאו� ומציג את מחלתו חשוכת, אימא רותה

לשאלת . 'יכול להוכיח'בשני המקרי� נבחרה האישה כדמות המייצגת את ה

כדמות נשית בכל אחת משתי ' ה להוכיח/יכול'מה� מאפייני ה, המחקר

על פי תפיסת� של ריבקי� , תשובה אחת: להציג שתי תשובותנית� ? היצירות

המציינות את האחריות כלפי האחרי� ואת , (Rivkin&Michael,1998)ומיכאל 

כי ה� הדודה מלכה וה� אימא , ראינו. הדאגה לזולת כמאפייני� של המוסר הנשי

או לתחושת /רותה מייצגות בדבריה� מוסר מעשי הקשור לתחושת הדאגה ו

ר וייניק יהיה "הדודה מלכה מבקשת להביא לכ� שד: ת כלפי המשפחההאחריו

כל תוכחתה .  ויפעל להצלה מיידית של אחיו הגוסס–' אח'וג� ' דוקטור'ג� 

מתו� הכאב , בראש ובראשונה, ג� אימא רותה פועלת. נועדה להוביל למטרה זו

. הוהלב השבור של הא� השכולה ומתחושת העוול הכבד שנעשה לה ולשני בני

בכ� ' אש�'שמי ש, תוכחתה מבטאת את אחריותה כלפי גורל בניה ואת רצונה

בנקודה זו יש לציי� ג� את ההבדל בי� . ויודה באשמה' חטא'ייטול אחריות על ה

ואילו , הדודה מלכה מבקשת תיקו� בתו� מסגרת המשפחה: שתי התוכחות

' חטא'הודאה ב: לאומי הרחב�אימא רותה מבקשת תיקו� במישור המוסרי

ונטילת אחריות אישית של המפקד על גורל הצעירי� שהאמינו בו ושילמו על כ� 

פומבית "–' צדדית� דו'של אימא רותה היא ' תוכחה'מבחינה זו ה. בחייה�

היא אינה מתייחסת רק ): 144, 1994(כפי שטע� תאודור זלדי� , "ופרטית כאחת

לאידיאולוגיה שהאמינו , "האפורי� כשק"לבניה שלה אלא לכל הצעירי� 

הקברות � בית(המיקו� , כפי שראינו ג� לשו� התוכחה. ושילמו על כ� בחייה�

וכ� ג� הסימבוליקה של המצבה ) ל"יו� הזיכרו� לחללי צה(העיתוי , )של הקיבו�

, לעומת זאת.  הופכי� את התוכחה לפרטית ולפומבית כאחת–הכפולה 

היא נאמרת בבית (למרות אופייה הפומבי , של  הדודה מלכה' תוכחה'ה

וניסוחה הכללי שנועד למנוע פגיעה אישית ) המשפחה לפני כל בני המשפחה

  . מהותה פרטית ולא פומבית, )'אח', 'דוקטור'(

תשובה נוספת לשאלת המחקר מסתמכת על תפיסתה של סיקסו 

(Cixous,1981)המתאפיינת ככתיבה , "הפרקטיקה של הכתיבה הנשית" בנוגע ל
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מעמד וסמכות ומנגנוני� אוטומטיי� על ידי דמויות השוברת מחיצות של 

השוברת "ועל ידי כתיבה , "ששו� סמכות לעול� לא תוכל להכריע�", שוליי�

אכ� ). 256 �  253' עמ" (מחיצות של מעמד ושל דרכי שיח קיימות ואולטימטיביות

יותר מזו של הדודה מלכה מאופיינת , של אימא רותה' תוכחה'כי ה, ראינו

היא . דמות שוליי�, לפי דבריה, אימא רותה אכ� מייצגת:  זובפרקטיקה

, הצדעה גרוטסקית(בדרכי� שונות ' מקבל התוכחה'מערערת על סמכותו של 

) כמו ההצדעה(היא יוצאת כנגד מנגנוני� אוטומטיי� ). ביטויי הנמכה וזלזול

המאמצת סיסמאות , וכנגד השיח האולטימטיבי של החברה הישראלית

מבלי ") מיטב הנוער("ובנוגע לנוער ") אי� ברירה("ת בנוגע למלחמות אידיאולוגיו

בתוכחה של הדודה מלכה לא מצאנו מאפייני� . להישמע' קול אחר'לאפשר ל

  . אלו

הדודה מלכה מייצגת את התוכחה הנשית בעיקר מבחינת הגישה , לסיכו�

ה לעומת.  בתו� מסגרת המשפחה–מעשית של האחריות והדאגה לזולת � האתית

" פרקטיקה של  הכתיבה הנשית"מייצגת התוכחה של אימא רותה בעיקר את ה

המנגנוני� , למול הסמכות" דמויות השוליי�"מבחינת עמידת� הנחרצת של 

 בזיקה לתחושת הצער והעוול ה� במישור –האוטומטיי� והשיח האולטימטיבי 

  . לאומי�משפחתי וה� במישור הפומבי� הפרטי
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   קולה של ברכה סרי–בי� צנעא לירושלי� 

  

  לאה בר�

  

  אולי לא  צרי
 את סוד הצמצו�"

  ויש לקבל את הכול 

  .במרחב  היקו� 

  אולי אי� שלמות גדולה 

  לרגע הזה 

  ..."מאשר מציאתו של הרגע הזה 

  )155' עמ, עדנה, צרות אופקי(

  

  תקציר

. מבלה בירושלי�המשוררת ברכה סרי נולדה בצנעא ואת מרבית חייה היא 

 � קולה הוא קול נשי . הנשי הנשק� משיריה" קול"במאמר זה אציג את ה

נשזרי� בו בחוטי� דקי� של , תימ�, שֵהדי המקו� ממנו באה, ירושלמי אותנטי

). 14'  עמ,קידושי�" (אני שבאה מארצות תבליני�: "הבעה או בלשונה הפואטית

לות רקע לקול המרכזי אותו אמירות האגב על מקו� מוצאה הופכי� למעי� קו

שיריה נעי� ממקו� המבקש להכחיד את היש� ולברוא אחר  .1מביעההיא 

 מגדרי וה� בתפיסתה החברתית אידיאולוגית הנגזרת �ה� בפ� הנשי , תחתיו

בשיריה מציגה ברכה סרי את יחסיה ע� הא� וע� האב . ממיצוב הדמות הנשית

א� היא ג� משרטטת דמות , אלועל המשמעויות המיתיות המוענקות לדמויות 

. ואלו משפיעי� על חייה, אב שמנהגי המקו� ממנו בא מאפייני� את התנהלותו

והד לתפיסתה , פ� אחר הוא הפ� של אזרחית הלוחמת על עקרונותיה

. האידיאולוגית מוצא מקו� בשיריה בעיקר בשירה על אודות העיר ירושלי�

                                                 
1

מה אמר ל� המוות : "רחבה במאמרה של מדר ורד על מקומה של שירת הנשי	 בתימ� ראה בה 

, במאמרה מציינת הכותבת כי הנשי	 בתימ�. 54 � 5' עמ, 2005, 103 פעמי�, "?כאשר בא

חיו ש	 חיי	 שהייתה בה	 מידה גדולה של אי שוויו� , מסיבות תרבותיות דתיות ויהודיות

ו רק משו	 שדעת	 של ג	 הטקסי	 של שירת הנשי	 היו נתוני	 לפיקוח והתקיימ... ודיכוי

 .הגברי	 הייתה נוחה מה	
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כיצד היא ,  הקוראי� לגל�תבדרכה הפואטית המיוחדת לה היא מובילה את

, פוסעת בשביל שבי� יכולת הטמעת ימי צנעא בשיריה מול כינו� זהות בירושלי�

ואי� ספק שכינוי זה מלמד על היחס ". ירושלי� אמי"ירושלי� אותה היא מכנה 

  . הנרק� בי� השתיי�

  

  ?מי את ברכה סרי

. ראש העי�במש� שנה וחצי גרה באוהל ב. סרי עלתה מתימ� בהיותה בת תשע

 בה קנאה רבה באחיה שלמדו ההיית.  צמאה להשכלההמגיל צעיר היא היית

היא . היא החלה ללמוד ומעול� לא נטשה את תהלי� הלמידה, לכ�. בתימ�

כי הוכיחה שיש לה מוח סקרני ומוכשר לא פחות משל הבני� הגברי� , מדגישה

קורפוס הנובליסטי כי ה, מעירה) 2002(ברלובי� ). 1998, ב� שלו�(שלמדו אתה 

של נשי� המספרות את ירושלי� מעצ� ימי ראשית היישוב היה מגוו� והוא 

שמה של ברכה סרי אמנ� . 20 – של המאה ה 80 –הול� ומתעשר החל משנות ה 

אבל אי , כי היא יותר משוררת מאשר מספרת, אינו מאוזכר ברשימת המספרות

ברכה סרי . ק מירושלי�אפשר להתעל� מכתיבתה את ירושלי� ואת עצמה כחל

המרכז הספרותי מתעל� א� על פי ש ,היא אחת מהיוצרות המחוננות בישראל

שכל חטאה הוא , בישראל נעה ברכה סרי" הקנונית"בשולי השירה . מיצירתה

אינה מדינת ישראל עדיי� . במקו� הלא הנכו�, שהיא נולדה בזמ� הלא נכו�

 כתיבה הנשית המזרחיתשואלת שאלות ביקורתיות הקשורות להיעדרות ה

)�  . )2006, שאולו

מונה את ברכה סרי בקשת הכותבי� המקוטלגי� בקטגוריה של ) 2006(אוחיו� 

ג� א� לדעתה הגדרה זו היא הגדרה בעייתית משו� שכותבי , "שירה מזרחית"

ובה , השיר שסרי נמנית עליה� אינ� מבקשי� לחקות את דג� השירה המערבי

הכותבי� על פי  הדג� המסורתי של השירה המזרחית בעת היא אינה נמנית על 

, למעשה זוהי שירה פורצת גבולות המנסה למזג בי� מזרח ומערב. "הקלאסית

בי� זהות ערבית לזהות יהודית ובי� , בי� שפת הא� והאב לשפת המדינה

א� עיקר כוחה הוא , יש שסרי נענית להגדרה אתנית זו". חילוניות לדתיות

התרחקות האישה מהיותה אובייקט והפיכתה . בהצגת דמות האישה

 .למהות בעלת דפוסי חשיבה מקוריי�, לסובייקט
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אנסה , ראשית: את עולמה של ברכה סרי אתאר באמצעות שלושה מוקדי דיו�

 בת ויחס –יחסי אב ,  בת–יחסי א�  :  וה� כוללי�" גבולות האני"לתאר את 

ות האל המייצגי� החוק לעתי� חל טשטוש בי� דמות האב ודמ.  אל–משוררת

מערכת היחסי� הנרקמת נובעת מהמקו� ממנו באה הכותבת ואליו . החברתי

  . היא יוצאת

 נית� להגדיר את כתיבתה ככתיבה בריתמוס –לשונה של הכותבת : הנושא השני

בצד שיריה היא מוסיפה , השירה אינה מנוקדת, הטור השירי צר, הצמצו�

עד כדי פרקי� , � מצורפי� קטעי� מ� המקראכמו כ, הערות ועיטורי� בכתב ידה

    .שלמי�

העיבוי נעשה באמצעות ". רזה"שירתה אכספרסיבית למרות הטור השירי ה

הישענות על דמויות מיתיות טעונות או בעיקר על שבירת המיתוס המייחס 

  . לאישה מקו� של חולשה

ל רקע הוא האמירה האידיאולוגית ע" אני"ההיבט הנוס� המעצב את גבולות ה

א� ירושלי� ג� כמקו� ,   ירושלי� כמוקד של תפילה וגעגוע� החיי� בירושלי� 

  .י גיאוגרפ� ריאלי

את ציוויה של הפמיניסטית הצרפתית הל� ' מוציאה לפועל'כתיבתה של סרי 

 � או אז ישפעו מעיינות הלא. גופ� מוכרח להישמע: כתבי את  עצמ�"סיקסו 

  ). 18, 2006, סיקסו" (נשי הבלתי נדלהסו� סו� ייפרש לו  ה. מודע האדירי�

  

  "אני"גבולות ה

 עוצמתה השירית של ברכה סרי נובעת מתו� היותה של כתיבתה כתיבה .א

  .מהצור� לצאת למסע ומהישענות על מיתוסי� קדומי�. המודעת לעצמה

 התיאוריה הפמיניסטית רואה באשה סובייקט –הכתיבה המודעת לעצמה 

הפמיניסטיות טוענות שזהות . יקט הגברי התבוניבניגוד לסובי, התייחסותי

שלה הוא ' עצמי'שה, האישה בחיי� ועל הנייר מתווכת באמצעות האחרי�

את הכלי� לעיצוב ספרותי .  ואוטונומיישיתופי וקולקטיבי ולא אינדיווידואל

 היוצרת המחפשת האיש, אוטונומי המשוחרר מ� הראי הספרותי הגברי

ות הלשו� וכלה במאפייניו הפסיכולוגיי� החל בצור: בתחומי� שוני�

זאת מתו� שאיפה להשתחררות מתיאוריה , אני הנשי"והאינטלקטואלי� של ה
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אחת .  הנשעני� על תפיסתה דר� העיניי� הגבריותההמסורתיי� של האיש

 ההדרכי� להשגת מטרה זו היא התמקדות בבעיות שאינ� נובעות ממקו� האיש

' ט(לא מ� ההגדרה האוטונומית של האני א, בתו� מערכת הקשרי� ע� הגבר

  ).1995,כה�

,  היוצרתהדמותה של האיש: נושאי הכתיבה המרכזיי� העולי� ביצירתה ה�

ההתקדשות ליצירה או ההתמודדות ע� הכתיבה וע� התהליכי� של היצירה 

שוואלטר . תהתייחסותה של היוצרת למסורת תרבות פטריארכאלי, הספרותית

)Showalter;1985 (יינת שהניסיו� להגדיר את השוני  המייחד את כתיבת מצ

הא� שוני זה . הנשי� הוא משימה חלקלקה ותובענית כפי שהזהירו וול� וסיסו

בהתמקדה ? התנסות או תוצר של תהלי� קריאה, אנר'ז, הוא עניי� של סגנו�

הרואה ) Gardiner,1982(בנושאי� הללו סרי משקפת את תפיסתה של גרדינר 

. ותי הנוצר על ידי נשי� כהרחבה של זהות� וייצוג של העצמי הנשיבטקסט הספר

, כתיבה עבור נשי� היא אפוא הדר� לניסוח ההגדרה העצמית הנשית הייחודית

  .דר� המעמיקה את מודעות האישה ככותבת לעצמה ולזהותה הסגולית

לבה (, אש להבה או נהר גועש, כיBָרה רותחת" גבולות האני"סרי מגדירה את 

 דימויי נפש אלה מגבשי� תפילה פרטית ֶאל ֵאל ).31' עמ, פרה אדומה, רצתפו

הבקשות אל האל נובעות . המתבקש להיות מאומ� אל זרועותיה הפרטיות

וא� אי� די במילי� הרי הכותבת מוסיפה בצד , ממקור ההוויה ממנה צמחה

� בעיטורי� או באיורי. השירי� עיטורי� נאיביי� שה� הד לעול� ממנו באה

גרוס " מבפני� החוצה"תהלי� כתיבתה הוא . נית� לזהות מוטיבי� תימניי�

)Grosz ,1994 .(החוצה מתאר את ה �מתו� המציאות הנפשית " אני"מבט פני

פסיכי המעצב את קשריו ע� האחרי� � הגו� מתואר כאתר נפשי, הנחווית על ידו

לא כורכת א, ת אמות תחושותיה"ואכ� סרי אינה מבקשת להישאר בדל. בעול�

היא אינה פוסחת . את תחושותיה במה שהופנ� מתו� התרבות ממנה היא באה

לכ� תחושת  ההשפעות , על היותה מוזהה ע� זר� הפמיניסטיות המזרחיות

וברור וטרח /לדור תק� ולבש/אני ששייכת. "החיצוניות ג� ה� באות לידי ביטוי

אני שזכיתי ...י דרכי�אני שזוחלת בִצד..... אני שלא זורקת פירור/ מערב שבת

השתמש / מסרבת להיענות לצו האופנה/ מפגרת אחרי הסילו�/ לרכוב על חמור

, פרה אדומה, נפתחו ארובות השמי�(..." ביצור המוני/ כי הכול הוא זבל/ וזרוק
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 ושל התחושות הנגזרות ממנו נבחנות אפוא, מקומו של הגו� הנשי). 38' עמ

בי� הכוח החברתי הכופה או מתעל את במתח שבי� הכוח היצרי הטבוע בה ל

  .היצר אל אמירות לשוניות שה� הסוואה הנדרשת מתוק� הכוח החברתי

  

ספק ,  א� היא תגיע אל יעדה–ספק .  בשיריה מקננת תחושה של ספק–המסע . ב

א� בד בבד השירה היא ג� , שירתה היא היא הדר�. א� היא תממש את עצמה

אי� גבולות "או בלשונה של המשוררת ". עאני השסו"באמצעותה נחש� ה. היעד

, פרה אדומה(" בתהומות של אימה/ סלח לבת המשוטטת/לאני מנוקב ככברה

שבעי� ......"(אומרי� לפחות מופרעת  .... תאומרי� עלי שאני תמהוני). "5' עמ

 חושפת הדוברת, באמירה גלויה ללא חבישת מסכות). 130' עמ, שירי שוטטות

 דמות הדוברת בשיריה היא דוברת אוניברסאלית או הא�, בשיר את מהותה

? המבקש להביע את צפונות עולמו,  אני חוֶוה–" אני"שמא יש לראות בהצגת ה

נונקונפורמיז� עקיב "נכתב עליה ' נגה'בעיתו� הנשי� . השאלה אינה רלוונטית

המנCֵר אותה מסביבתה ומחשיד אותה בתמהוניות שעוררה נגדה טינת 

רבות ה� ). 1983, יוסי ב� שלו�" (י� משעשעי� מאחורי גבהמשפחתה ורינונ

ומול מכלול השירה מתעצבת דמות אישה , "אני"האמירות המאייכות את ה

  .  דעתנית וזו המורדת בדמות האב, נשית, תאימהי: בעלת תפיסת עול� מיוחדת

את תחושת חוסר השקט הפנימי שבה מבטאת הדוברת בכ� שצרי� למכור הכול 

המסע הוא . רטיס טיסה ולמצוא איזה נקודת אחיזה באר� זרהולקנות כ

בשל מהותה . את נשמתה מלאת התזזית, המבטא את עולמה" נקודת משע�"

  ).31,13' ועמ'  עמ, פרה אדומה(היא מרגישה כמו נגע שיש לבער במדינה 

. נית� לראות שיר המכונ� את תפיסת העול� שלה" הנה יצאתי למסע"בשיר 

  :  תבשיר היא כותב

  

שיריי יצאו לדר� . המתבקש/ והנה יצאתי למסע "

שיריי יצאו סו� סו� ./ לחפש לה� אוהבי�/ עצמאית/

  ....." ואני תקועה כא� כרגיל/ לדר�

  ). 95' עמ,  פרה אדומה(              
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אבל (בי� היצירה המעניקה חופש , את המלכוד, השורות מבטאות את הדילמה

) בר היא אינה מגיעה לחירות רגשית מוחלטתכי לאמתו של ד, רק חופש מדומה

, חופש זה נעצב בשל המחויבויות. למצוא את החופש הרגשי, לבי� הצור� לנוע

  : אבל בשורה הבאה אחר כ� היא מוסיפה

  

ע� המכות /ע� פרי מעלליה� / שיריי ישובו אלי"

/ ע� צפיות משלה� /ע� מעריצי� ומבקרי� /מאויביה�

  ...." אחריה� /תי בא�שיריי המפונקי� מושכי� או

  

הקשר הגורדי בי� האני המבקש לו עצמאות לבי� השירה שהיא לכאורה בעלת 

  :ובשיר, ישות עצמאית בא לידי ביטוי במכלול שיריה

  

מחפשת את .... 'מנסה למצוא את עצמי/מחפשת במפה"

  ..."ומנסה למצוא משמעות /עצמי כמו כוכב טועה

  ). 43' עמ, בינה(              

  

" הקולות קראו לי ללכת/ הדר� קראה לי ללכת"צימה זאת באמירה היא מע

 התחושה שהמיקוד אינו פנימי אלא הקריאה ).141 � 138' עמ, בינה, במסע(

לצאת למסע נובעת מתו� מיקוד חיצוני המפעיל אותה ובכ� מאפשר לה לפעול 

  .   את פעולתה

מסע , � לביתההיא נוסעת אל מחו. מסע נדודיה של הכותבת הוא לעול� כפול

זה . במסע זה היא חוזרת לחפש את כל אהוביה, אותו היא מכנה מסע אל הגולה

 שבי� ייאו, מסע הנע בי� קטבי� של אהבה לאכזבה, מסע של חיפוש עצמי נוקב

בי� חיפוש , בי� תחושה של ביעור חמ� לתחושה של התחלה חדשה, הלתקוו

  הטלטול בי� � ויס והמאיי� המפ, בי� המוכר והבלתי מוכר, החדש לנטישת היש�

  : מסע מורכב זה מתומצת בשורה משיריה. קצוות מעניק תחושה של עוצמה

    

זה אני שבוחרת לא פה , זה אני שמרחפת בספרות אחרות"

  " זה אני שמבקשת אחרת לחיות, להיות

  ).12' עמ, פרה אדומה, לבער את הנגע(                
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גבולות " דר� נוספת להגדרת –קראי הישענות על דמויות מ� הטקסט המ. ג

ההידרשות למיתוס . היא הישענות על דמויות מ� הטקסט המקראי" האני

. היא קריאת תיגר על אחד מיסודות התרבות, בשירת הנשי� העברית

ולכ� תיקו� יש להשיג באמצעות , הפטריארכיה עיצבה את המיתוס לצרכיה

מקדישה פרק ' גֵזלת השפה'רה בספ)  1986(אוסטריקר ). 1999, רתוק(רוויזיה 

קיומו של המיתוס בתחו� . לרוויזיה שנועדה לשנות את התרבות וג� את האישה

א� כיו� שיש לו ג� מעמד . חינוכית וספרותית, הפומבי מקנה לו אוטוריטה דתית

לפיכ� עשויה הרוויזיה בשירת הנשי� להתמודד ע� . גדול כוחו יותר, אינטימי

דמותה , בת לוט.  נשי� ולהעניק לה� עוצמה ותקווהסטריאוטיפי� שלילי� של

או בלע� ההול� לחפש אתונות מעוצבי� על פי ראות עיניה של , של בת יפתח

הדמויות המקראיות מעניקות לכותבת מסגרת להכלת מגוו� . הכותבת

א� בטקסט המקראי ההגמוני אשת לוט נענשת על סקרנותה . משמעויות חדשות

בת יפתח מוצגת .  זו מנו� לשינוי מצבה של האישהסרי רואה בדמות, הנשית

בשירה של סרי בת יפתח . קרב� ההיבריסיות של אביה, � כנערה תמימה"בתנ

אלא הד� , א� היא אינה נתונה רק לשלטו� גחמותיו של אביה, עדיי� תמימה

יפתח הופ� דג� אב לכל גבר . הניגר ממנה הוא פרי תאוות� של כל הגברי�

ל בת יפתח מצטרפת דמותה של רות וכ� שלל דמויות א. באשר הוא גבר

העתקת דמויות נשי� . מקראיות שוליות התופסות מקו� של כבוד בכתביה

זהות בעלת , שוליות אל מרכז היצירה מכוננת לדמות הנשית לא רק זהות חדשה

התובנות . אלא מעניקה לה� חיות משל עצמ�, זהות בעלת תובנות חדשות, עוצמה

וה� חושפות , קסט המקראי נטמעות בתובנות של הדוברת בשירהעולות מ� הט

  . בעל זהות נשית המתייחס ה� לגבי עצמה וה� לגבי מעמדה של האישה' עצמי'

  

   אמי-וירושלי�  

לא נית� להציג את מכלול זהותה של ברכה סרי ללא ההתייחסות אל העיר 

  :היא כותבת. ירושלי�

  

מאשר לברקלי  קרובה אולי לתימ� יותר 1989ישראל "

  " וירושלי� עדי� צנעא בשבילי

  ).47' עמ, אחרי אמריקה, עדנה(             
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, ממרחק השני�. בהצהרה זו ממקמת סרי את עולמה בי� צנעא לירושלי�

ממרחק התרבויות  יכולה הכותבת לזהות כיצד היא אינה יכולה לנתק את 

נית האורבנית תבנית נו� מולדתה משרטטת את התב. הוויית העול� ממנו באה

  .עולמה/ שבה היא מממשת את חייה

, בצנעא כלומר כל הקשור, שיריה נעי� ממקו� המבקש להכחיד את היש�

הנבנה על , ואכ� התוצאה היא קול נשי בעל אווירה ייחודית, ולברוא חדש תחתיו

  .רקע  העיר ירושלי�

ת א� ג� בד בבד מקו� המכיל א, ביתה או עירD ירושלי� הוא מקו� קיי�

המונח בתשתית , העיצוב הכפול של המקו�. של המקו� ממנו באההזיכרו� 

זיהוי מרחב המנהגי� וזיהוי תשתיות , מאפשר זיהוי אושיות הדמות, שיריה

" שכמעט וחייתה/מירושלי� עירי השסועה/ אני מקפלת זיכרונות. "התרבות

  )53' עמ, עדנה(

� בשיריה הוא אינה רק ירושלי. דווקא הדואליות הזו מעניקה עוצמה לשיריה

. סטורי וש� נותרת משמעותהמהות הנקשרת למוקד הי, מוקד של תפילה וגעגוע

כה� ' ט. של העיר היא אילוסטרציה לתרחיש ההווה ההיסטוריה –בשיריה

נשי� לא היו בי� ). 2002, כה�(כי  נשי� ממעטות לכתוב על ירושלי� , מציינת

פו בעיצוב הקונפיגורציה והמיתוס  יוצרי התרבות הקנונית העברית ולא השתת

שבמוקדיה תפיסות " גברית"אלה נוצרו במסגרת של תרבות . של ירושלי�

  .ואידיאלי� שאולי א� אינ� יוצרי� הזדהות אצל נשי�

נה מרבה לתאר מקומות אבל היא אי, ירושלי� מאוזכרת פעמי� הרבה בשיריה

.  אידיאולוגיתהמקומות המוזכרי� נועדו לשרת בעיקר מטרה, קונקרטיי�

. לעתי� קווי המתאר של העיר מטשטשי� ביחד ע� קווי המתאר של הגו� הנשי

  .יש משהו ארוטי בעיר כמו בנשיותה של הכותבת

במסגרת הגדרת עולמה הנשי וקביעת מקומה היא חשה רצו� עז לקו� ולברוח 

נדמה שהיא סובלת . כמו שלעתי� היא מבקשת לברוח מתו� עצמה, מירושלי�

תסמונת המאפיינת אנשי� הבאי� לירושלי� ומשתגעי� ', דרו� ירושלי�סינ'מ

: סרי כותבת. כנראה בשל אווירתה הקסומה של העיר, מסיבות לא מובנות

ותו� כדי החיבור לירושלי� ירושלי� היא ". ירושלי� טרפה אותי שולל"
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היא חוזרת אל . קשר הדורות, המחזירה אותה אל הקשר הבלתי ניתק

  . אל דמות הא� ואל ייסוריה, אל הגעגועי�הזיכרונות ו

ההישענות על המהות המיתית של מושג הא� הוא הצור� לבטא את הקשר 

 והיא ג� זו –מגוננת , שכ� הא� היא המעניקה חיי�, הבלתי ניתק של השני�

  . המחברת אל האדמה

ירושלי� היא ג� המחברת , בת� כפי שירושלי� היא נקודת ההשקה בי� יחסי אב

אנשי העיר המזרחית ואנשי העיר המערבית ה� בעיניה . הודי� וערבי�בי� י

 לכ� המצב –וההפ� , על רקע העיר אויב הופ� אוהב. רקמה אנושית אחת

  .הפוליטי  מכריח את הכותבת להיות נביאת זע�

תפקידה קשה עד מאד משו� הכלל שכל ישראל ערבי� זה לזה והיא ערבה לכלל 

  . האד� ולכל הסבל בעול�

  

ואני / ישראל ערבי� זה לזה/...צרחתי מכאב ומחיתי"

  ..." ערבה לכלל האד�

    ).פרה אדומה, 47' עמ, צרחתי מכאב(           

  

והיא כישו , הדימוי המאפיי� את היותה נביאת הזע� הוא דימויו של ישו הצלוב

אבל למרות בקשתה להיות מיילדת . הצלוב נושאת את כל מכאוב העול� בגופה

היא אינה , אי� לצאת מתו� ירושלי� הקרועה בי� כול� מקדושהשל ע� נדכ

היא . לכ� היא אינה נלאית לומר את דבריה. מצליחה לעשות דבר בפועל

, כי מתו� ירושלי� תצא הקריאה להגשי� חלו� יש� לשני העמי�, מאמינה

, כאילו לא די לי (שיוכלו לשיר בעברית ובערבית שיר אהבה למולדת הקדושה 

  )62' עמ, הפרה אדומ

כמו אימא , המשוררת נוטלת את הזכות לשיר על ירושלי� כמו אימא אוהבת

א� היא מבינה שהיא אימא , להג� על השלו�, היולדת את הילד להג� על העיר

טשטוש התחומי� מעניק לה כוח . זה היהודי וזה הערבי, לשני הבני�

, צרו שני הבני�ש� נו, ורחמה הכפול', א� הגדולה'משהו מעי� ה, אוניברסאלי

  .ולכ� יש בשירתה קריאה להפסקת הלחימה. אינו יכול לראות בכאב

משו� שלא . היא חשה כמי שנושאת באשמה על כ� שלא צעקה ולא התריעה

פחד . היא חשה כשותפה לשפיכות הדמי� של אות� צעירי� תמימי�, עשתה כ�
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פרה , כאבצרחתי עד (ושתיקה הופכי� אותה לישראלית עלובה ערבה לכל פשע 

  ).45' עמ, אדומה

ל אינו עוד "כי הביטוי הנ, מתו� תחושה שכל ישראל ערבי� זה לזה היא מבחינה

. כי השלטו� המדכא הוא היפוכו של כל מה שנתפס כיהודי טוב, חלק מ� העול�

מ� ההשוואה שהיא . 'הכובשי� המשעבדי�,  'לכ� היא תוקפת את עשירי ישראל

, אני יהודיה נודדת(ה ה� בעיניה יותר יהודי� עורכת רוב הערבי� שהיא מכיר

היא תוהה הא� יוכל " מה אומר לבני"ס� ששמו בשיר נו). 149' עמ, פרה אדומה

  .בנה לתת ידו לכיבוש האכזר או הא� יוכל להני� האלה על ט� ועל נשי�

נשי� . את ביטויה הקשי� כנגד השלטו� היא מעבירה דר� תחושת האימהות

חוט ועוד , פרה אדומה(ערביות � יהודיות או בי� א� ה� דעת� אחת בי� א� ה

הבחירה הלשונית . רגישות� של האימהות רוקמת את מפת הפיוס). 76' עמ, חוט

)  לו ששאמו של סיסרא רקמה... עוד מימי המקרא  (2של מעשה הרקמה הנשי

נובעת מ� העובדה שמעשה הרקמה מבקש לעד� את העשייה הברוטאלית של 

  .סו�החיילי� במח

ההתלכדות בי� האני הפרטי לבי� האני הדובר את עמדתו הפוליטית באמצעות 

אי� בדבריה אלה ביטוי . דמות האישה היא הדר� למצוא את שביל הצדק בעול�

אלא בקשה  שמימוש הציונות ותחיית הע� לא תהא כרוכה , לכפירתה בציונות

   :את עמדתה הפוליטית היא מבקשת לסכ� במילי�. בעוול לאחר

  

  בדחילו ורחימו אני עומדת לפני�"

  ומבקשת שמור  על שלו� הילדי�

  שמור על שלומנו

  ...ערבי� ויהודי�

  מפני חרבנו שלנו 

                                                 
2

מדגימה פנינה  " גו� וכתיבה בסיפוריה� של יהודית הנדל ורות אלמוג: ד	 הוא דיו" במאמרה  

 –הד	 , תחושת הפגיעות,  החלל הפנימי–שירב את  הקשר בי� נשיות כפי שנחווית דר� הגו� 

בפתיח למאמרה היא . צוגי נשיות מקובלי	ליצור ולכונ� עמדת שיח נוכח יי, לבי� היכולת לכתוב

ארכנה . מביאה  שני סיפורי	 מיתולוגיי	 על נשי	 שארגו ובאריגת� למעשה אמרו את דבר�

עורכת יעל ? התשמע קוליבתו� . ההופכת עכביש ופילומנה הרוקמת כתחלי� ללשונה שנכרתה

  .183 �  169' עמ. הקיבו� המאוחד, עצמו�
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  המתהפכת

  בינינו נגדנו

  ונגד אחינו

  )84 – 80' עמ, פרה אדומה.. בדחילו ורחימו (

  

  : ובמקו� אחר

  

/ בשל שנאת חינ�/ ואני צופה ירושלי� חרבה"

לסלול את הדר� /דשי� קורסי�ומלחמת אחי� והמק

  "... לאלהי� חיי�

  ).149 – 147' עדנה  עמ, רואה את עירי(

  

  בת-יחסי א�

את לא תהיי עוד קורב� / קבלי את כוח�  והשתמשי בו"

  ..."לאיש

  ) 69' עמ, בינה, לתת את  אהבת�(           

  

יבר� /מי שביר� אותי בחיי�/ שביר� לאמי המנוחהמי "

   "אותה במנוחת עולמי�

  )71' עמ, עדנה(              

  

 ומולי� את תודעת הקורא 3"מי שביר�"לכאורה פתיח זה נשע� על תפילת 

כי הא� היא , אלא שהקורא מגלה מיד, להתייחסות חיובית שתיבנה כלפי הא�

אימא באה אלי ", הא� חוזרת אליה בחלומות זוועה. מקור כל הרעה

  הא� מזכירה לה ).107' עמ, נהבי(..." ומביסה אותה/ ואני נלחמת בה/בחלומות

  : את טירופה מטרידה אותה בתיעוב גופה

  

                                                 
3

שכ� אי� בה ש	 מלכות , רת בדר� כלל בשבת לאחר קריאת התורהנאמ" מי שביר�" תפילת  

. אוניברסיטת בר איל�, ד� שבועי, ר אהרו� ראנד"ד. ואי� בה סכנה של ברכה לבטלה

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/pinchas/arn.html   
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בשדיי� / בפניה הקמוטי�/ אימא מטרידה אותי בחו�"

ואני ה� לא אהבתי / יוצאת לי אימי מתו� המראה...נפולי�

  ..."אותה

  )108' עמ, בינה(                          

  

ומנסה להשתית את עולמה הדוברת בשיר מודעת לדמיו� הרב שבינה ובי� אמה 

הדוברת מנסה לבנות עול� ). ולא כל כ� אהוב(ולבנות אותו מתו� המוכר והידוע 

מזכירה לה את כל , בקווי נשיותה, הֵא� בדמותה. חדש מתו� מקו� של איבה

  .שאפיינו את נשות צנעא, דרכי ההוויה התימניות

 למשאלות לא ,לערגות, לכמיהות, לפנטזיות, דמות הא� היא נושא להשלכות

ושל , של תוקפנות, של כעס, א� ג� דמות של עוינות: אפשריות� ממומשות ובלתי

, אמפתיה: כמו, לאימהות אנו מייחסי� תכונות חיוביות רבות. פיצול רגשי עמוק

, האב. אמצעית והשתתפות רגשית עמוקה בחוויה של הילד� הבנה בלתי, קרבה

בעלת קווי מתאר המוכתבי� על , הוא דמות לכאורה ברורה יותר, לעומת הא�

. על פיו יישק דבר, זק� השבט, האב הוא נציגו של החוק. פי הדפוס החברתי

  .מתכונות בסיסיות אלה  נגזר ג� עולמה של הכותבת

 או לחשו� את התפקידי� שיועדו לאישה בהוויה התימניתסרי מבקשת להציג 

   ).2001, טובי(

א את תפקידה במשפחה תפקיד הא� היה הכשרת האישה או הבת למל .1

  .כמנהלת משק בית העוזרת על יד בעלה

בנות לא נשלחו ללמוד אצל מלמדי . האישה מקיימת מצוות ותפילות .2

הא� . כ� שנשי� היודעות קרוא וכתוב הוא בגדר תופעה נדירה, תינוקות

 .הייתה המקור העיקרי להעברת הסיפורי�

 . כא� עליה להעביר את המוסר בדר� של הדגמה אישית .3

 .  עליה להקנות לנערה חינו� מיני ולהסביר לה כיצד יש לגדל בעל וילדי� .4

 . מי� הוא טאבו– על מי� אסור לדבר  .5

 .  חינוכו של הב� נמסר לרשות האב .6

רשימת  המטלות  לעיל  מדגישה  כי ה�  כול� מיועדות לאישה וה� כול� בתחו� 

 .ת אמות הבית"דל
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בשירה קריאה מתנגחת במוסד יש ? כיצד משתקפת רשימת המטלות בשיריה

התובע ממנה להבליט את , הפטריארכאלי המבטל את נשיותה של האישה

. כי באמצעות ממד זה מדוכאת המהות הנשית שבה, המהות האימהית

סרי  עומדת במריה היא . ההתנגשות בי� אימהות לנשיות מובלטת מאד בשיריה

בתהלי� . ו ליליתפא� פאטל א, חושפת את הצד הנשי הרואה באישה אמזונה

. חיפוש הנשיות היא נודדת בי� גברי� רבי� מתו� ניסיו� לאשש את נשיותה

 הדוברת 4).1989, פרו�(וא� 'התנהגות זו היא תבניתו המהופכת של תסבי� דו� ז

פרה , ושוב מי הוא יהודי(חשה כביכול כאישה משוחררת כמעט מופקרת 

 ....אשר אהבתי עוד אלפי�/ שאני אישה אשר ידעתי אל� אי). "18' עמ, אדומה

, קידושי�, ידעתי אל� איש(אני אשר נצרבתי באש האהבה ולא מצאתי איש אחד 

 ההגזמה מושתתת על האזכור המקראי הד� באל� נשותיו –אל�  איש ). 11' עמ

  .של שלמה המל�

ההליכה על הגבול הדק . אופייה החילוני של השירה מעוג� בדפוסי דת ממוסדת

שע� על המקורות הדתיי� ועל הצור� לפרו� אות� עומד לא אחת של הצור� להי

הנשיות שבה נודדת בי� גברי� כחלק . בסתירה לצניעות המתבקשת מאישה

אני " או להפרות את ה)90' עמ, פרה אדומה(" אני העצמי"מצור� לספק את ה

 ההתנגשות ביניה� –והיסוד היצירתי רוחני , היצרי, היסוד הארוטי". העצמי

 את הכותבת ובעקבותיו את הקורא אל מחוזות שלמרות אחיזתה של מביאה

  .האישה בה� מימי� ימימה היא נוטעת בה� משהו חדש

מאיד� . יוצרת תחושה של שלילת המהות הנשית, האמזונה, האישה, מחד גיסא

הדואלית הזו מכוונת להדגיש את . האישה מתוארת ג� כא� רחמנית, גיסא

אישה , אישה כא�, האישה כבת, אליבא דסרימורכבותה של הדמות הנשית 

  .   שידה בכול ויד כול בה, אישה כמאהבת ואישה דעתנית, כרעיה

   :סרי מדגישה שאת הפונקציות החיוניות להיות אישה למדה מאמה

                                                 
4

זאת משו	 שבתחו	 , שסגולות האופי הגבריות שבו רופפות, מתייחס לגבר' וא�'ו� זתסבי� ד' 

גבר כזה ינסה לעתי	 לפצות את עצמו על חס� זה על ידי ההדגשה . הרגש לא נתבגר ועודנו ילד

קיי	 בו הצור� להוכיח כוח וגבריות : רוצה לומר. של תפקידו הגברי בתחו	 המי� התולדה

  .	 מספיקי	במקו	 שקווי האופי אינ
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ארור והלחש הוא ... אני מאמי למדתי את סוד הלחישות"

  ). ב"ל. ההדגשה שלי (אבי�

בלי /כל אישה /  ל עבודהלעשות כ... אני מאמי למדתי...

/ בת גסה נלוזה, ואני הסוררת./.... לש� כ� נועדה/ בושה

ג� א� סוד הלחש / אלעס� כעוסה, במלי� אקשקש

  )59' עמ, ש.ש.ש." (סובבתי בכחש

  

חושת האש� הגדולה ת. הדי הנשיות שלה סובלי� מהמטע� התרבותי ממנו באה

היא מודעת , חיתות רגשיתהנחיתות המעמדית הגוררת אחריה נ, של היות אישה

אותה מילה ההופכת , לכל אלה ומבקשת לפרו� זאת באמצעות כוחה של המילה

עצ� חשיפת תמונת העול� של הנשיות המתפרצת לעיני . לשירה בעלת עוצמה

באמירת : זהו מעי� תהלי� תרפויטי, מחד גיסא. הקורא יש בו מעי� תהלי� כפול

א יש בתהלי� זה מחאה ברורה כנגד אבל מאיד� גיס, הדברי� יש מעי� הקלה

אול� אי� זה ברור א� היא באה לידי תיקונה באמצעות , אלה שדיכאו אותה

בשיר . וחוזרת על הזעקה ומבקשת מ� האל שישמע את קולה היא זועקת. השיר

היא מונה את ס� הפחדי� הקיימי� בעולמה  ובשורה המסכמת  "כמה פחדי�"

כמה ,עדנה" (שבי חיה ע� רגש אשמהאימא : "מקור הפחדהיא מתארת את 

  ).ב"ההדגשה שלי ל, 153' עמ, פחדי�

. הנוטלת אחריות על חייה, בצד הפחדי� מתגלה ברכה סרי כמשוררת אקטיבית

היא , מתו� החוויות הכואבות, מתעצ� מתו� הכישלונות הפרטיי�" אני"ה

ו משמיעה את קולה האותנטי הנובע מהתרחיש האידיאולוגי והפוליטי שבתוכ

ובעיקר לזו ,  היא מודעת לתרבות ממנה היא באה–והחשוב מכול . היא חיה

לכ� הטקסט המקראי ההגמוני הגברי משועבד לצור� יצירת . אליה היא שייכת

שמבליט בכפל , היא יוצרת נרטיב חלופי". קוד כפול"היא בונה . תפילה חדשה

ת וה� את שנכפה עליה כאישה על ידי התרבו" סיפור הגברי"פניו ה� את ה

במצב זה היא מנווטת עצמה אל מעמדו . הסיפור שמתריס כנגד נרטיב כפוי זה

בלשונה ). 2006, בתו� שוואלטר, לאק�(אל העדות של סימני מחיקתו ' אחר'של ה

' עמ, ש.ש.ש(" שה. שה....אישה בושה/ לי הובאה לחישה/ לי מתימ�: "של סרי

108 .(  
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זוהי . יחסת בושה למהות הנפשיתכינו� זהותה נעשה באמצעות האמירה המי

להצניע . מקו� המבקש להג� על עצמו, אמירה המציבה את ישותה במקו� חלש

שלמרות , אבל דווקא מתו� אותו קול ענות חלושה בוקע קול הנשי, את מהותה

  .האיסור מבקש לחשו� את עצמו

אד� לעמל : " על בסיס התשתית–" אישה לעמל  נולדה: "ואותו קול נשי קורא

היא , היא טמאה. "היא מסיבה זאת רק לעולמה של האישה). 'ה, איוב" (ולדי

 כאב ).72' עמ, ש.ש.ש, אישה נידה" (?ואי� תחלו� לשפר את מעמדה, נידה

התייחסותה . היותה אישה מובע ג� בשיר המתאר את היחס אל נושא הבתולי�

וג שהא� בתימ� היה נה. לעניי� הבתולי� נובע מהמקו� החברתי ממנו היא באה

ולאחר ליל הכלולות היו הנשי� הזקנות נכנסות " לבנה כשלג"מספרת שהכלה 

את התסכול והזע� מתארת סרי . לחדר על מנת לראות את הד� ופורצות בשירה

   5.בסיפור קריעהבהרחבה 

" ואל ליל הכלולות.... על טובה ומררה/ ואלפו� לשתיקה, ואל סוד השתיקה"

 האמור להיות המאושר בחיי הנערה הופ� להיות ההליל). 74 � 5' עמ,  ש.ש.ש(

עת כל ההמו� ממתי� מעבר לחלו� ועוקב בשקיקה אחר , הלילה הבזוי בחייה

הד� הופ� מוטיב .  אחר הקהל מתבונ� בטקס הסדי� המוכת� בד�. הקריעה

סרי נוטלת את הד� שהוא חלק ממרכיבי הזהות . המחבר בי� הגו� ובי� הנפש

מטביע , ד� הבתולי� מעניק תחושת אש�. � הטמא שבוהנשית ומבליטה את הפ

ד� , בשיריה הד� הוא מקור הזוהמה, א� הד� הוא ס� חיי� לאד�, חות�

, )kristiva,1980(י תפיסתה של קריסטיבה "עפ. דמה השפו� של האישה, הנידה

מציינת שהרחקת , קריסטיבה). Abject(הד� הוא אחד מביטויי הטמא והדחוי 

                                                 
5

, עורכת לילי רתוק הוצאת הקיבו� המאוחד,  ספרות נשי	 עברית– הקול האחרבתו� , קריעה 

1994.  

חוויה  ,וויה מ� העברחאישה מתבגרת המתארת , הסיפור מסופר מנקודת מבטה של אישה

בכתיבה על העבר יש משו	 ניסיו� לגבש זהות עצמית ובעיקר ניסיו� ליצור . טראומטית עד מאד

זהו ניסיו� ליישב חשבו� ע	 רגעי	 גורליי	 . שיקל על ההתמודדות ע	 החוויה, ייטתהלי� תרפו

  .מ� העבר הכואב וזאת על מנת לנסות להחזיר לה	 את ממדיה	 האמיתיי	

חשיבותו הוא בכ� שהוא מכיל . הסיפור קריעה הוא סיפורה היחיד של סרי שפורס	 עד כה

   .ול שיריהבפרוזה את המרכיבי	 המפוזרי	 במכל
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כדי להבטיח את החלוקה , הרחקה והבדלה מ� הסימבוליהד� היא יצירת 

סרי בהזכירה את הד� מעניקה לו . אלוהי/א� לבי� הסימבולי/הברורה בי� טבע

בכוח תפיסתו מקו� בשיר הוא מתעלה מדרגת . ממד אסתטי, ממד חדש

למהות הנשית שבאמצעותה היא מייצגת את , אובייקט מלא טומאה למטפורה

כפי שכותבת . תה מהווה אנטי תזה לדמות הגבריתוהצב, זהותה כסובייקט

 נשיות שומר על סימטריות –המבנה הבינארי גבריות , )2001(סימו� דה בובאר 

הגבר נתפס כמייצג רק את . רק בטפסי� רשמיי� ולא במציאות האקטואלית

וממילא את , החיובי והניטראלי ואילו האישה נתפסת כמייצגת את השלילי

  .טראקציה ע� גבר שהוא המרכז האבסולוטיללא כל אינ. הנחות

בכמה דרכי� : "שנדמה כי יש בו תהלי� של התפכחות היא כותבת, בשיר אחר

היא אמיצה , אמירה זו חושפת אתה השינוי התודעתי שחל בה..." נקנה בעל

 הבעל הופ� 6.מספיק להודות שלא האישה נקנית על פי הכתוב במסכת קידושי�

                                                 
6

, "נקנית"ומשתמשת במילה ,  המשנה הראשונה במסכת קידושי� מתארת את תהלי� הקידושי�

 האישה נקנית בשלושה("המצביעה על כ� שתהלי� הקידושי� כולל בחובו תהלי� קניי�  מילה

 פוסלת.) ג(הגמרא . מינוח זה חוזר על עצמו פעמי	 נוספות במהל� המסכת, למעשה"). דרכי	

 � שעשה האיש בחפ� השווה פחות משווה פרוטה משו	 שאישה אינה מסכימה להתקדשקידושי

  ".  ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקניא נפשה: "תמורת סכו	 פעוט שכזה
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 לאור� השיר מתארת הכותבת מה צרי� לעשות .כמעט עבד בחסות תפיסתה

ההסדר ביניה� נועד לשמור . לאחר שנקבע הסדר גבולות בינו ובי� האישה, בעל

ת דברי� ארוכה הנותנת אבל בסופו של השיר לאחר הרצא, על חירות הפרט

היא נסוגה אל ביתה וממתינה להזמנתו של , האישה הפכה חזקהתחושה כי 

 לחזור  אל ביתה ולהמתי� יכולה להתפרש כאקט של היכולת של הדוברת. הגבר

היא . אול� היא יכולה להתפרש ג� כאקט של  אישיות ההופכת חזקה, חולשה

, בכמה דרכי� אישה נקנית. (כעת מאמינה בעצמה בעוצמות הנשיות שלה

  ). 45 � 42' עמ,  קידושי�

ל פי בשיר על אודות אשת לוט היא מתארת את מקומה האידיאלי של האישה ע

,  רק מכלול של איסורי�הבעול� זה מוטל על האיש .הגברי�7תפיסת העול� של 

להיות אשת חיל /וביטול אישיות/ רק רוח נמוכה"או כפי שהיא מסכמת זאת 

 את). 9 �  8' עמ, פרה אדומה, אשת לוט ("הרחיי�בי� אבני / אפשר רק במטבח

ד� ,  בשיר זה   הד�. אפשר לראות כשיר המכונ� את זהותהמזמור של יו�השיר 

למשיכות נשמתי "יש בשיר עוצמה נשית עד כי זו הופכת . משורר הללויה, הנידה

אישה שבי ללא ספק תובעת / אולי מאשרות סיפור גלגולי�/ למילות תהילי�

מנהל דיאלוג , השיר מתעלה מעל הדמויות המקראיות). 149'  עמ,בינה(" תאווה

כלומר הטלטלה . יג את מהותה כאישהאמירה שאינה יראה להצ. ישיר ע� האל

אי� משהו שרירותי , הרגשית היא עדות לכ� שהאישה בוחנת את מקומה

  . בעולמה

שירה זו . שירת הקינה, )שירת המענה (8בשירי� אלה ישנו הד לשירת המגאני

ובולטת בה� , היא שירה לירית המתמקדת בתכני� הקשורי� במשפחתה

                                                                                                                   
7

: נוכחות נפקדות"על עול	 האיסורי	 המוטל על האשה בהרחבה במאמרה של רחל אליאור  

' עורכת יעל עצמו� עמ? התשמע קוליבתו� הקוב� " ניי	עלמה יפה שאי� לה עי"ו" טבע ודומ	"

42 – 82.  

 
8

התפקיד שלה� .  המקוננות נתפסו בחברה התימנית כנותנות שירותי	�שירת המקוננות  

 –הנשי	  המקוננות  שימשו שופר לקולו של המימסד הדתי . בקבוצה החברתית היה ברור

מה אמר ל� המוות כאשר "ה של מדר ורד ובהרחבה במאמר. וכלי שרת בידיו,  הגברי–תרבותי 

  .54 �5' עמ, 2005, 103 פעמי�, "?בא
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י ומקוננת על מר גורלה אי� היא ג� כאשר האישה ממררת בבכ. הקינה

היא מתייחסת למצב האישה לו הייתה נשארת " מקוננות"בשיר . מתייאשת

ובתפקיד זה . במעמדה כאישה ללא בעל נגזר עליה לשמש כאישה מקוננת. בגלות

אני / אישה/ אני מקוננת "היא הייתה שרה על החיי� והיא מודה לאל במשפט 

 – מקוננת אול� ממקו� מעמדי אחרפע�היא ה) 109,'עמ, ש.ש.ש(מקוננת 

לבוז לסביבה על היחס שהיא , ממקו� של אישה שיש בידיה הנשק לעשות כ�

היא אישה חזקה ולועגת , היא כבר אינה ש�, אבל. מעניקה לאישה הבודדה

תיקו� ותחושת חוזק לשירת הקינה נית� . לאלה שהועידו תפקיד זה לאישה

  .למצוא במוטיב  הרח�

  

  מה מוטל ברחמיגרעי� העוצ

  )50' עמ, חופה וקידושי�(    

 

המלה . בשורה זו מונחת תמצית התשתית הרעיונית של מקומה של האישה

הבחירה ברח� לכינו� הזהות הנשית מדגישה את . מופיעה ברבי� משיריה' רח�'

האופ� שבו חווה הכותבת את האופ� שבו היא מציגה ותופסת עצמה כסובייקט 

 נתפסי� על ידינו – Compassion –והחמלה ) ח�מלשו� ר(הרחמי� . נשי

על דרישות החוק ועליונות� , בעוד שעמידה על עקרונות, כתכונה אימהית ונשית

תפיסה זו בולטת מאד . נתפסי� כתכונות אבהיות וגבריות, של אלה על הרגש

  . בשיריה

לידה "יש שמסע זה מעניק מעי� תחושה של , "אני"שיריה ה� מסע אל תו� ה

תכליתו של המסע אותו היא מתארת היא תנועה אל עבר הגילוי הנאות ".  מחדש

, וחזרה זו מעצימה את מכלול החוויות, המסע חוזר אל העבר. של העול�

הרח� אינו רק מרחב הנושא עמו . הפחדי� והכאבי� שאות� נושאת הכותבת

הרח� הוא המקו� בו מתהווה משמעות , את הבריאה על מכלול משמעויותיה

סרי מעתיקה את הגו� מהמרחב הפרטי אל המרחב האוניברסאלי . מיתלאו

היא עושה זאת באמצעות העמדתו של טקסט מקראי מספר בראשית . לאומי

והוא עוסק בלידת התאומי� עשו ויעקב בצד טקסט שעניינו , שנושאו תולדה

אלא , לא עוד קריאה מגדרית נשית, זהו ניסיו� ליצור קריאה מסוג שונה. רח�
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במלחמת התאומי� על / הכפולה/ שכל� ברח� הגדולה: "אה אתנוצנטריתקרי

 נושא זה בא לידי ביטוי במקומות ).10' עמ, פרה אדומה" (על הנחלה/ הירושה

  .נוספי� בשיריה

� משות� לשתי "השורש רח. מהותו של הרח� מתקשרת בשיריה למושג רחמי�

הרח� לבי� יכולתה המילי� והוא מלכד את הקשר בי� מהותה של האישה בעלת 

היא מבקשת להיות , לכ� כשהיא תופסת את נשיותה. להשפיע רחמי� על הזולת

שופעת חדווה / מיניקה/ משהו מעי� אימא רחמנייה/ משהו כמו אל שדי"

שהיא , היא מתכוונת לומר ג�' אימא רחמנייה'נראה שבביטוי /". מעניקה אהבה

ַעל ' הַרֵח� $ב ַעל ָ/ִני� ִרַח� Cְ" 'ואולי כמו בפס, אימא המאכסנת בתוכה רח�

  ).ג"ג י"תהילי� ק" (ְיֵר$יו

א� הוא ג� מטפורה להולדה של תהלי� , הרח� הנשי מתפקד כמהות נשית

היצירה או למרחב שבו נבנית התפיסה האידיאולוגית על אודות המצב או תנאי 

   ).42' עמ,  פרה אדומה( "ברח� היקו�/ נשאת ברח� החברה"הקיו� של החברה 

ש ברחמה היכולת י. להיות רח� הבריאה; תפקיד לא פחות חשוב נועד לה

האישה . להביא את האור אל העול�/המצופה מ� האללעשות את כל מה 

הדוברת אינה רואה . מעניקה את השפע הזה ללא תמורה מרחמת ומנחמת

אלא כל האמור כא� הוא נחלתה המלאה של , באמירה זו שו� דבר היבריסי

ה� מתוארי� כמי , אל הגלות, לאחר הוצאת הילדי� אל העול�. האישה

כדי לחוש . ה� אינ� יוצרי� תהלי� של הכלה אימהית, שנוטשי� את הא�

אבל בשל  התנהגות הילדי� יש תחושה של , אימהית על הא� לחוות את החוויה

  ).  א� על פי שדר� התנהגות הילדי� היא דר� הטבע. (החמצה

ראשיתו . היא זו המשפיעה שפע רחמי� על ילדיה. לדיהתפקידה הוא להג� על י

א� ,  הילד המצוי ברח� אמו אפו� הגנה באמצעות נוזלי השליה�של המסע 

את ילדי פינקתי בשירי תפילה . "בצאתו אל העול� ההגנה היא ברחמיה

ככה הינקתי לבני / שרה לה� בעברית ואנגלית משירי ילדותי בתימנית/ קדושי�

  )27' עמ,עדנה" (פילה הקדושי�שרשי� משירי הת
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   אב– אל �אני  

  

  ...."אני רוצה להיות אחת ע� אלוהי"

  )119' עמ, בינה מחפשת מכנה משות�(                

  

 .בצד מקומה של הא� ג� לדמות האב השפעה רבה על כינו� זהותה הנשית

בכל פע� שבוחני� את . "שהאישה משתייכת תמיד לצד הסביל,  סיקסו מציינת

. מרגע שיש רצו� להתכוו� לדבר מה....כשדני� במודל המשפחתי. מבני השארות

.... אנו בוחני� זאת ומוצאי� עצמנו מובלי� חזרה היישר, סמכות, תשוקה: רצו�

, סיקסו!" (אפשר להבחי� בכ� שאי� לאישה כלל מקו� בפעילות זו. אל האב

2006 ,107.(  

, שלה תיש� בלשונו של הגברשהאישה בשיניה "המענה שבפיה של סיקסו הוא 

אקט נשי אינו יכול להיות שלא להיות יותר ... שתמציא לה לשו� שתיכנס לתוכה

ני "אזי רק מתו� הרמה הולקאנית של הקרו� הנדל, א� הוא נכתב: מחתרני

עליה לכתוב את עצמה משו� שזו . תו� הענקת מקו� בלתי פוסק. היש�

ע שחרורה יאפשר לה לבצע את מרדנית שבבוא רג, המצאתה של כתיבה חדשה

הכתיבה היא אקט ... ההתנתקויות והתמורות החיוניות לצור� ההיסטוריה שלה

את , את הנאותיה, אלא ג� את נכסיה, שישיב לה לא רק את כוחותיה שלה

הקשר שיעקור . אבריה את נחלותיה הגופניות שזכות הכניסה אליה� הופקעו

  ).2006, סיקסו" ( עבורה מקו� האשמהאותה מ� המבנה האני העליוני שבו נשמר

 האב נעשה אצל סרי ניסיו� לדחות את התכתיב –ואכ� בהתריסה כלפי האל 

, נדונה האישה לגמד את עצמה" חוק האב"במקו� שבו שולט . הפטריארכלי

ההתרסה של סרי כלפי האל . לנהל את חייה מתו� תחושת היותה נתונה בכלא

כמעט אי� הבדל בי� האב . ס כלפי אביההיא המש� הקו שבו היא נוקטת ביח

בשניה� בא . שניה� מייצגי� יחס דומה כלפי האישה. הפרטי לבי� האב האלוהי

 �דיבור ,  עונג–כאב ,  מטה–מעלה ,  הרחקה–קרבה : לידי ביטוי היחס הדואלי

ולכ� שניה� ה� המוצא למרד , שניה� מהווי� את מקור הסמכות. שתיקה

  :הלת נגד� באמצעות שיריהו היא מנסמוי אות�הגלוי
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  .אלוהי�. אימא"

  .אבי שלי בגד בי

  חוקיו לא תאמו לי

  ..."ואני מרדתי

  )133' עמ, כמו ילד טועה, בינה (  

  

... קריאתה בוקעת ממקו� של ייאוש. היא קוראת אל האל אל תהיה לי רק הד

 היא. היא מדמה עצמה בודדה וקטנה ומ� האל). 44' עמ, ש.ש.ש(בודדה בתהו� 

 היא מגיעה ).44' עמ, ש.ש.ש! (אינה מבקשת דבר רק לזעוק ולצעוק כי נשבר

התחושה המלווה אותה . כי האל מתעמר בה ומבקשת ממנו כי יניח לה, למסקנה

אי� אלוהי� "והיא מוצאת עצמה לבדה , כי האל נטש אותה, היא כי האל בגד

אל נובעת על פי היעלמותו או התאיינותו של ה). 49 'עמ, ש.ש.ש" (אותו לשאול

הסמכת ). 50'  עמ,ש.ש.ש" (כי לקח אותו אבי אל קברו"הכותבת ממקו� מיוחד 

. כי שניה� מהווי� את מקור הסמכות בחייה, האב אל האל או ההפ� מעידה

, להשיג שחרור רגשי, הסתלקות מקור הסמכות היה אמור להניח לה לפרו�

איסורי� והמגבלות למרות שלל ה. שעתיד להוביל אל מחוזות שהיצר תובע

ולמרות המחאה הברורה שהיא מפגינה , או שתובע שלטו� האל, שתבע האב

לאחר שהגורמי� ההגמוני� . אצל הכותבת נולדת תפילה חדשה, כלפיה�

כפי שהיא תופסת , הסתלקו מחייה הגיעה העת להציג את עול� התפילה שלה

כעת היא עושה בו , ותפילתה זו ג� א� היא נשענת על דפוס עולמו של האב. אותו

בעיקר פרקי� , בי� השירי� היא מוסיפה פרקי� שלמי� מ� המקרא. כבתו� שלה

הכתיבה בכתב יד היא הטבעת טביעת האצבע שלה תרתי . הכתובי� בכתב ידה

הכתב נדמה כמו . אלא טקסט הכתוב ברישול, לא טקסט מודפס מסודר: משמע

, ושל באותיות לא אחידותהכתוב מר. ובמהותו הגרפיטי מביע מחאה, גרפיטי

אני אביע : המצהיר... כתיבה זו מייצגת את זה האני האותנטי. השורות עקומות

סרי מבקשת ליצור תפילה ממי� ! ואכ� כ� היא עושה. את עצמי כראות עיניי

התפילה ופרקי ". יש"מ" יש"אלא , "יש מאי�"אי� היא מבקשת ליצור . חדש

זכורי� המובלעי� בשירי� משמשי� א. המקרא עומדי� כנר לרגלי כתיבתה

כמקור השראה לדימויי� חדשי� או כהרמזי� לרעיונות אות� היא מבקשת 

ברכה סרי ).  1995, כה�(הטקסט המקראי נחשב לטקסט קנוני גברי . להביע
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ניכוס הוא אימו� שפת האב תו� שינויה . מנכסת טקסטי� אלו לצורכי כתיבתה

מה מטרתה בניכוס . י של היוצרתוהתאמתה להבעתה ולעיצובה האוטונומ

הא� אמצעי זה מהווה מעי� התרסה כנגד ? "יהודיי� גבריי�"טקסטי� קנוני� 

או , שמא יש בכ� אמירה של מחאה, העול� הגברי על פי התפיסה המגדרית

  ?שמא מבקשת להאיר את היש� בפ� חדש

בהבנת , שלה" אני"הדוברת המשתמשת בטקסטי� הללו מתמקדת בפיסת ה

 Father Speech, ,היא מאמצת את שפת האב.  בתרבות שבה היא פועלתמקומה

כאשר האישה . אישי, אבל משעבדת אותה לדפוס אמירה חדש, השפה הקנונית

אבל , רוכשת את שפת האב יש בכ� מעי� איבוד הזהות הייחודית שלה כאישה

היא מביעה את עצמה , לצרכיה שלה" שפת האב"כאשר היא מתאימה את 

הפנייה אל ". אני הנשי"ניכוס שפת האב היא הגדרה מחדש של ה. שהמחדש כאי

השימוש במשמעות הנוספת של , טקסט קנוני היא מעי� תהלי� של מרידה

רישו� של טקסט . הטקסט המקראי מעשיר את הטקסט של השיר הנסמ� אליו

 –מחד גיסא , ההשוואה יוצרת מישור מוצפ�. בצד טקסט מחייב לערו� השוואה

על היכולת להשתמש בטקסט , ה יוצר תחושת גאווה אצל הכותבתמישור ז

 היא מאלצת את הקורא לקרוא את שיריה –מאיד� גיסא , ההגמוני הגברי

 כטקסט העומד –וקריאה נוספת , האחת מול הטקסט המקראי, בקריאה כפולה

  .בזכות עצמו

  

  סיכו�

, שגרתיתשכתיבתה של ברכה סרי מאפשרת להגדירה כמשוררת בלתי , אי� ספק

סרי בונה את זהותה . החורגת מ� השגרה ה� ברעיונותיה ובעיקר בדר� עיצוב�

היא  .המושפע מכוחות חיצוניי� ופנימיי�, תו� תהלי� דינמי של שינוי מתמיד

  כשלטו� של גברי� המחליטי� � המדינה תמיד הצטיירה בעיניי כגבר : "אומרת

וכ� ממלאי� את , ת עיניה�בשבילי על זכויות וחובות ומנהלי� את חיי כראו

, המדינה הרוחנית נמצאת בי... מקו� האב והבעל והקהילה הדתית בגלות

אורחותיי והתנהגותי בתיאו� ע� הסביבה , והיא הקובעת את חיי, במוחי ובלבי

אושרי תלוי במידת מעורבותי ואחריותי לחיי ולחיי . שבחרתי לחיות בה

 הזהות כרו� בחיפוש מתמיד אחר  הבנייתתהלי�). 1998, נגה(" הקרובי� לי
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ההתקרבות וההתרחקות מ� המקור : דרכי� ליישב את הסתירות הפנימיות

שירתה של סרי . אבל ממנו היא ג� מבקשת להתרחק, התרבותי ממנו היא באה

וג� א� אי� היא , היא נוגעת בכל הנקודות הכואבות. מפרקת את בלבול הזהויות

ועצ� הנגיעה בה� היא דר� לעורר מודעות הרי עצ� הצפת� , מציעה לה� פתרו�

    .אישה החיה בי� העבר המסרס לבי� ההווה הבונה. לזהות החדשה

האזרחית הלוחמת על , ברכה סרי היא משוררת אישה המציגה את דמות הא�

ובכ� חושפי� את העול� , כל הכובעי� הללו נחבשי� ומוסרי�. עקרונותיה

לגלות , הקוראי�, יא מובילה אותנובדרכה המיוחדת ה. שהיא מבקשת לייצג

כיצד היא פוסעת בשביל שבי� יכולת הטמעת ימי צנעא בשיריה מול כינו� זהות 

ואי� ספק שכינוי זה ". ירושלי� אמי"ירושלי� אותה היא מכנה , בירושלי�

  .מלמד על  היחס הנרק� בי� השתיי�

וט קווי  שרטבי�, אותו היא משרטטת נעי� בי� צנעא לירושלי�" גבולות האני"

וא� לשונה נדמית כרזה הרי זו טכניקה .   גברי–נשיותה לבי� עול� פטרוני

הנשע� כולו על  הלשו� המקראית והקבלית הנתפסות , להבליע את כוח אמירתה

  . במהות� כלשונות גבריות
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  להאימא נעימה ואבא דואג 

  של יצחק קצנלסו� ) לא ברוח הפמיניז�(שני שירי� 

  

  אל- עדינה בר

  
את ? את תחושותיו? הא� ספרות הילדי� משקפת את עולמו של הילד

לא בידי הילדי� , נכתבת ספרות הילדי� בידי מבוגרי�, כידוע? מחשבותיו

מה שלמיטב ) לעתי� בגו� ראשו�(המבוגרי� כותבי� : הווה אומר. עצמ�

לעתי� מסתתרת מגמה . זה במקרה הטוב. ילד חושב ומרגישידיעת� ה

  .  שמנסה להורות לילד מה עליו לחוש ולהרגיש, דידקטית

) 1991, ספריית פועלי�" (ילד עכשיו, ילד אז"החוקרת מירי ברו� עוסקת בספרה 

 היא 1.בשינוי בתדמית הילד וביחסו להוריו ולסביבתו בספרות הילדי� העברית

, � שחלו ה� בתפישת מעמדו ועולמו הפנימי והחיצוני של הילדמראה את השינויי

  . במטרה שהילד יפני� אות�, וה� בנורמות שייצגה ספרות הילדי�

ג� החוקר מנח� רגב יוצא מנקודת הנחה שספרות הילדי� משקפת את ערכי 

, הוא בדק כיצד מצטיירת הא� בשירי� עבריי� לילדי�. החברה ותפיסותיה

מתיאור של א� רכה ואוהבת עברו :  מטמורפוזהומצא שהדמות עברה

מ� הכ� הגבוה , כביכול, הא� מBסרת: "ובניסוחו2 .המשוררי� לביקורת על הא�

אלא של ,  הוא מציי� שבעצ� אי� זו ביקורת של הילד עצמו3".שעליו היא ניצבת

  .שכותב את שירי הילדי�, הכותב המבוגר

בשירי� , אל הוריו, הדובר" האני ",נית� למצוא שינויי� ביחסו של הילד, ואכ�

  . מתקופות שונות

                                                 
שמתאר את גלגוליה של תדמית הילד בחברה האירופית , ברו� מסתמכת על החוקר אריאס 1

  )(.Aries, P. Centuries of Childhood, New-York 1962מימי הביניי	 ואיל� 

�תל, 1992, השתקפויות, ספרות ילדי�: בתו�, "ילדי	�גלגולי דמות הא	 בשירי", מנח	, רגב 2

  .אביב

  .133' עמ, ש	 3
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להל� נדגי� כיצד מתייחס להוריו הילד בשירי� של המשורר והמחנ� יצחק 

  .    קצנלסו�

שכתב לילדי� , )עברית ויידיש(לשוני �יצחק קצנלסו� היה משורר ומחזאי דו

 היה .' חי בלודז1896משנת . 1885הוא נולד ברוסיה הלבנה בשנת . ולמבוגרי�

. ספר יסודי וגימנסיה�בית, שכללה ג� ילדי�, מורה ובעל רשת חינוכית בעברית

 �  ו1925ביקר באר� בשני� . מחזות וטקסטי� פובליציסטיי�, הוא כתב שירי�

חמש שני� ", "גילו הגלילי� גיבורי החיל", "יפי� הלילות בכנע�: "שיריו. 1934

  . מוכרי� לכול ומושרי� באר�, ואחרי�" על מיכאל

ה� בגטו , קצנלסו� המשי� בעבודתו החינוכית והספרותית בתקופת השואה

  .1944נספה באושווי� בשנת . ורשה וה� בשהותו במחנה ויטל בצרפת

  
מצאתי בי� שאר , 4העברית בפולי�" תרבות"בעיתוני� שהוציאה לאור רשת 

  . יצירותיו שני שירי�

  : נדפס השיר להל�) 1922יוני , ורשה (6בגיליו� מספר , "שיבולי�"בעיתו� 

  
   יצחק קצנלסו�� ִאִ�י

    

  ,ֵא� ֵיש ִלי ְיָקָרה  

   �, ֵא� ֵיש ִלי ְנִעיָמה

  ִאְלָמֵלי ְיַדְעֶ#�

  !ָמה אַֹהב ֶאת ִאָ%א

  

  ,ַ::ֶֹקר -ְ� ִאיִק+

  ,-� =ק>� ִמְ;ָנִתי

  ְ<ָבר ֶאְמָצא ֶאת ִאִ%י

  .ַיד ֲעִריָסִתי�ַעל

  

   ַג� י@ָמ�–ז> ִאִ%י 

  ;ַג� ַלְיָלה ִהיא ִאִ#י

                                                 
" שיבולי	 "–ביניה	 השניי	 שנזכרי	 בהמש� (ועיתוניה לילדי	 " תרבות"הרחבה על רשת  4

כר� , "דור לדור"בסדרה , כשאגדל אעלה לאר� ישראל, עדינה, אל�בר: ראה בספרי") עולמי"ו

 .2003, אביב�אוניברסיטת תל, א"כ
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   –ְ:ִפִ#י ִ<י ִ#Bַע 

  .>ָמְתָקה ִלי Cִִ#י

  

   –<@ס ָחָלב ִלי ַתִגיש 

  ;ִ<ְדַבש ִלי ֶהָחָלב

   –ֵ#ט ָיDָה , ִ<י ֶאְכ-ב

  .>ְכֵאִבי ְכָבר ָחָל�

  

  ִ<י ֶאְבֶ<ה >ָבְכָתה

  ;ָיִדי�ַג� ִאִ%י ַעל

  =נִֹכי ִא� ֶאְצַחק

  .ִדיְוָצֲחָקה ִעָ%

  

  ִ<י ִאיַש� ַ:Eְַיָלה

  ,ַוֲחל@ִמי <ֹה ָעֵרב

  ַ:ֲחל@ִמי >ַמְל=ְ�

  -ט ֵאַלי ָקֵרב�-ט

  

  ְוֶחֶרש ִלי נ@ֵשק

   –ְוה@ֵלְ� ֵמִעִ%י 

  ,לֹא ַמְל=ְ�, ֵחי ַנְפִשי

  !זֹאת ָנְשָקה ִלי ִאִ%י

  

שיר ה) 1939מר�  (63' בגיליו� מס, "עולמי"ולאחר מספר שני� נדפס בעיתו� 
  :הבא

  

א"ִשיר ְלָ� �   יצחק קצנלסו�� "י

  

   –ֲאִני ִא� ָקטְֹנִ#י 

  ִחיש ַעל ָהִאְצַטָ:א

  ֶאֱעֶלה ְו-ְכִריז

  :ַעל י@מ@ ֶשל -ָ:א

  

  ?ִמי ֶסַלע ַ:ָי� ִלי

  ? ִמי ַלָ:ה–ַ:ֵליל 

  י@� ָקד@ש... ֶזה -ָ:א

  .ִלי י@מ@ ֶשל -ָ:א
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  ?ִמי ד@ֵאג ְלִאָ%א

  ?@ֵמד ַעל ַגָ:הִמי ע

  ָנִגיָלה! -ָ:א

  .ְ:י@מ@ ֶשל -ָ:א

  

  ?ִמי רֹאש ַהִמְשCָָחה

Iִמְשַֹגָ:ה? ִמי צ>ָר?  

  ָנִגיָלה... ֶזה -ָ:א

  !ְ:י@מ@ ֶשל -ָ:א

  

  ,ָשַמִי� ָו=ֶר+

   –ְמלֹא ֵתֵבל ַרָ:ה 

  ִשיש> ְוִשְמח>

  !...ְ:י@מ@ ֶשל -ָ:א

  
  

לדי הג� שירי� שנכתבו במחצית ראשונה של המאה ג� היו� שרי� י, נכו�

:  על חנוכה5ומשובצי� בה� שורות כגו� אלו בשירו של לוי� קיפניס; העשרי�

, ִאFִי $ְפָתה ְלִביָבה ִלי"ואילו " דודי נת� סביבו� לי", "אבי הדליק נרות לי"

אבא שאופה  אבל היו� כותבי� ג� שירי� וסיפורי� על  ".ְלִביָבה ַחFָה BְמתBָקה

ג� א� כוונת� , כי שירי הילדי�. על אימא שהיא אשת עסקי� וכדומה, עוגות

וכ� בעצ� . כוללי� ערכי� והתנהגויות של החברה בה ה� נוצרו, אינה דידקטית

ומשקפת את התמורות בתפיסת ) מימזיס(שמחקה את החיי� , כל הספרות כולה

   6 .המציאות

 
 

                                                 
  .ראשו� יוצרי ספרות הילדי	 העברית לגיל הר�, )1990 – 1894(לוי� קיפניס  5
, מוסד ביאליק,  התגלמות המציאות בספרות המערב�מימזיס : ראה ספרו של ארי� אוארב� 6

1958.  
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  לֵחה  ָרָדֹוּדַה

  


  רמי רחמי

  אית אלמוזלינונו

  

  לֵח ָרJְָמIה >ָד@Dי  ִלJֵי

  .לֵאה ָלָד@ #–ה ָעְבIJִ י� ָלִדיָלִו

>ְJִֶרָהJה ָדְלה נ@ָנ@א–Dִ היָנ  

  .הָנכ>Kְל ַהה  ָ<ָלֲהָצ

  הָחְ#Cְַתִהה ְוָלְד Bָז@

  .הָחְפל ָ#ֵחה ָרָד@ל IJֶ  Dָנְט�  ִ:ַתִייְנֵב>

  �ַתִיָנ E<Jְִפ ֲאְבר>א ָעלֹ

  , �ִיַ#ת Jְנ@ל ָ:ֵחה ָרָדד@ְל>

KְִנַלLָ ַה–ה LַJְ<ית ְוָהֲעֵצָלה ִננ�   

  .הָלֵעי� ְיִרה@ ַהא>ְרָק

Jֶה ז@ָתְיָה>ְכ:ַ Jָ הָנת  

  ,ה ָנָנהיָרִכְ:I ַהָתח@ֲאה ַל=ְרָק

  יִצֵחה ָוָנת Jָה ַ:ָתְיָהJְֶכ>

  ,יִצְציד  מ@Bִַהה ְלָעְדָי

  �ַתִיָניל Jְִגה ְליָעִהJֶBְִכ>

  .�ִי ַמMֵJַבה ְליָלִחְתִה 

Nָאָ% ִא–א ָ: -ח>ְמ,  

Nִָיַלְפ ִ<ח>ְמ�,  

  ה ָד@Dל ַהָנJֶ Iְטי ִ:ִ<

Bִָיַ#יְנה ֵ:ָלְד�.  

  ,דאֹה  ְמָלְד Bָ–ל ֵחה ָרָד@JָDְמָנה ַה

  דד ָוע@� Bַָדל ע@ֶטֶ:ק ַ:ינ@ִ#ַהְו

  י�ִבְרָעְתִמי� >ִחְ<ַוְתי� ִמִד@Dַהי� ְוִנֵכKְַה

  י�ִנָב� ְליָמ ִס–ה ָדְלת נ@� ַ:ִא

  .�ִיַלְפ�  ִ<יָמ  ִס�� ְ:נ@ַתִי� ִאְו

  ט ָחְדJִַי� ַעְמ ִ<ְבר>א ָעלֹ

  .�ִיַ#יְנה ֵ:ָדְל>ִמיַכל נ@

   ַהOְַוָחִניתִמיַכל ז@, �ֵ<

  .ַזְלָלִנית ,הָנֵמ Jְז@ָ<
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  הָחר>יא ֲאה ִהLְָמק ִסַר

  .הָחָרְצה ִ:יָלִחְתִהְו

  הָנֵ<ְסִ%ל ַהֵחְוַהD@ָדה ָר

  , הָנַחר ָמה -ָניָנה ָמְמִכ

  , תֶקֶחNַה ְמיָנ� Dִִע

  ְמַלֶ%ֶדתת ְיֵעָלה ְלַדֵ:ר ֶא

  )משפט מסורבל(ת ֶדֶמח ע@ָ:ְטִ%ת ַ:ח@ר>י� ֲאִכָה>ְלִמיַכל ְל

  תנ@ל>י ְ#ִלְ:, לֵחה ָרָד@D ַהְ�-

  .ַ:ָ:נ@ת ְ�ל ָ<ת ָ<ֶרKֶאPְמ

  אָ% ִא–א ָ:-Nְָמח> 

  , �ִיַלְפ ִ<Nְָמח>

  ל ֵחל ָר� Jֶֶטֶ:י ַהִ<

J< ְדָלהבBָ:ֵ ִיַ#יְנ�.  

  

  ,ד@�D ַהב Bֵַרָעְתִמ

  .דר@ְמ ִנא ל@ָרְק ִנ–� � ֵ:ַעCַַה

  עַביJִֶלָתא ֱאְבQָל ַהָבֲא

  . עַבת Jֶ ַ:– ֶיה ז@ְהת ִ#ַ:ת JֶַעַנְכPJְמ

   ָחְדJִַי�>Eִפ ֲאר>ְבא ָעלֹ

  .�ַ#ִית Jְנ@ ָ:ד>ְלה נ@ָדד@ְל>

  הָרְזֶעה ְלָחJְCִָ%ל ַהה ָ<ָסBַLְְתִה

  .היָרJִיל ְו Bִ–ת נ@ָט  ַ:Mְ>ְלִטC>ל

  תמ@א@ְ#� ַהִיַ#Kְה ַהEֵֶאְו

  .ת ְמִקימ@תִיַ:ט ַ:ֵצְרְנק@

>ְ@RJֶJ @ָכה ז@, תֶקֶת@:  

  .הָכב>ְמה ִ:ָד@Dַהְו

  ִי�ַ#ַה�Kְ ה ְמַעLְפ@ת ֵהָמ

  .�ִית ַעֶמֶצֵאיָנI ע@ְוַהD@ָדה 

Bַַה �DD ח@, גֵא@@דJֵJ  

  ,Jֵמר ָחָב ְ<ת ל@נ@ ָ:ֵה�

  ַהֶ%ֶר+א ל@ְמר ִ:ֵזע@ְו

ֹC ֵרקה@Jְו Jֵ@ֵח� ר+  

  ,+ֵצ ק@Iָל ְוִצCְָרַנִי� ַמְלִ:יJ ז@

  +ֵצ מ@ְמַחNCֵ ז@ְל, ְמָסֵרק ת ז@ֶא

  ... ְוַמֲאִכיל ז@

Dַד� ֵיָע, י@Dְמְ� -ַה PאKָ ר–   

  .רJְָפי ֶאי ִאֵרי� ֲהִדָלי ְיִלְ:
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  ...ְ�ָכְו

  ,�ַתִיָנ Jְָעְבר>א לֹ

  .�ִיַ#יְנה ֵ:ָנְמה Jָָד@Dַהְו

J< ֵהֵחב <Eי�ִבְרָעְתִמ ,  

J< ִנב <Eי�ֵהֵחJִ<ח,  

  ה ָלד@ה �Bְ <ֶֹט� ֶ:ֵה

  .יָלהית ִמִרְב� ִליָמיא ִסִה

  , �ֵכָ#א ִיל לִֹבְכָל>

  .�� ֵ:י -ִלת ְ:נ@ ָ:Jֵמָח

  ,ְ:Jַָ:ת הָרר ָקָבDַָה

  .תד ַ:ה ע@ָדְלל ָיֵחה ָרָד@Dַה

  ?ֶקתינִֹ#ַל, Iָל� ִנֵ#� Kֵה ַהָמ

Qְ-ַהָפה ִהְת%ִJְCֶָדֶקתת ֶרֶק ח@–ה ָח@:,  

  תמ@ְד@M ַהַלָ:נ@ת נ>ִנְ#ת מ@Kֵל ַהי ָ<ֵרֲה

  �� ֵ:>ה Jד <ֹד ַעַלא נ@� לִֹא

  .� ֵח–ת ֶנטְֹנַטָרא ַלMְְקִנ

  , ַיֲעזֹרָלנ> ַה�Kֵה ֶזְו

  .ר#@א ַ:ָ:� ַהיא ֵ:ִבָהְל

  ,@תDְלַד�  ֵחֵהֵחEָה ְ�-

  ,תד@@Dל ַה ָ<ב>ֲהַלְתִה

  ֵ:רְלַדה יָלִחְתִהJְֶכ>

Bָרֵתד י@ת ע@ב>ֲהַלְתִהה ַהָרְב  

  היא Jָָרת ִהק@ינ@ִ# ַה>ְכJְ:ִJֶַפת

  ,הָלֵעה ְייָנ Dִֵאֶליָה פ>ְרָטְצִה

  .הָרָיJִיל ְוBִ, ִמיַכל

  D@דה ַ:יָטִ:ה ַמָד@Dַהְו

  ?ד ע@נ> ָלMֵJַבה ְנָמ, נ>

  >Eִפה ֲאָנ Jָָעְבָרהא  לְֹ�-

  .ְ<ִאE>ה ָנְמה Jָָד@Dַהְו

  טַעְמד ָחְדJִַי� ִ< ע@ְבר>ָע

  טַעה ְמָנְמ� Jֶָטֶ:ה ַהָדד@ְל>

  הJָל@ד Jְע@, ד ָחְדJִַי�ע@

  JָהִמKְת ִ:ְטָנI ה ֶא=ְפר@ָה

  �Jָ ָמְדָדה, Cֹהה ָקְדָ:

  .�ת Dָיַקִדְ:ה ָעNְָת, ִי� CֲַעַמJְָקָלה

  ה ֳחָדJִי�ָעQָJֶ>ְ#ִ Jְְפר>
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  .י�ִבֵאט ְ<ַעה ְמָד ַלD@י>ָה

>ְJֶת ַה ֶאיס>ִנְכִהD@ֵלָדהה ַלֲחַדר ָד  

JMֵ:ִַה D@ ל  ַעִלְהי@תדIָיָד  

  יַעBְִרַה+ ְלֵ%-ְתִה, ַהD@ד ָעַזר

  .ִהBִיַעַ � ָלנ> ֵ:–ה אJֶֹריֶזֵא

  נַֹח –ֶאָחדה Cֶ, ִנְקָרא� ֵ:ַל

  .יו <ַֹחִב=ְלי� ְלִא%@ >ִס@Lי Jֵֶדְ<

  לד@ב Bָָב@ J–  נַֹחְ�-

  .ל<ֹ ַהָהַרס, רַבJָ, ָנַגע

  תֶרֶמיד א@ִמ ָ#נַֹחה ְלָד@Dַהְו

  .בָב@ה Jָ#ה -ָ%ַ<, בָכ@י <ה@

�ְLֵנַֹחיָה ֶל ֵאְמַח,  

  .ָמנ@ַח� ֵתא נ@ע לַֹגֶרְל>

  לֵח ָר>JְָמD I@ָדהי  ִלJֵי

  .לֵאה ָלָד@# –הָעְבJִָלI י� ִדיָלִו

  ל>Dְְג ְוִיח>ְ#Cְַת� ִיJֶP>Eְָכ>

 .ח>נ>� ָי� ס@ה ס@ָד@Dַה@ד ְוDַה
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  ות והכותבי�קורות הכותב
 

  ינוזלנואית אלמו' גב

מחברת ספרי .  לגיל הר�גננת בכירה במחוז הדרו� ובעלת תואר ראשו� בחינו�

  .ילדי�

  

  ר עדינה בר אל"ד

ספרות ילדי� , ספרות ילדי� ביידיש: בתחומי� אלו מרצה וחוקרת ,סופרת

 ספרי� 16פרסמה . יהדות פולי�, תולדות החינו�, עיתונות ילדי�, בעברית

  ".האחו " �  מרצה במכללה האקדמית לחינו�. לילדי� ולנוער

  

   ר לאה בר�"ד

 �ללה האקדמית לחינו� ראש החוג לספרות במכ, פרותמרצה וחוקרת ס

לראות  "הספר שירי . בתחו� הספרות מחקר שלושה ספריהפרסמ ."האחו"

  . האחרונה ראה אור בשנה" מעבר לעיני�

  

  ר  אתי גלעד"ד

מרצה בחוג לחינו� ובחוג למינהל מערכות חינו� , ראש המכו� לחקר המגדר

ועצת אקדמית למוסדות ולגופי� י. "אחוה" – לחינו� במכללה האקדמית

ועדות היגוי וועדות מדעיות , ה בצוותי חשיבהחבר, שבאחריות משרד החינו�

רויקטי� יוזמת ומובילה פ. ת ובמשרד החינו�"במכו� מופ, שונות במכללה

, מחקריה עוסקי� בתחו� המגדר .הספר�ובבתיומיזמי� חינוכיי� במכללה 

� בי�, התפתחות מקצועית של מורי�, ויתהליכי שינ, יזמות חינוכית, מנהיגות

  .בחינו� בכלל ובהכשרת מורי� בפרט, תרבותיות� תחומיות ורב

  

   ר שרה האופטמ�"ד

 מרצה .)2004 � 1990" (אחוה"ראש החוג לספרות במכללה האקדמית לחינו� 

מנחה . לאוריינות אקדמית ולמתודיקה של הוראת הספרות, בכירה לספרות

פיתחה שיטות הוראה .  באג� שחר וברשת עמלארצית לספרות ולאוריינות
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בהבנת הנקרא ובהבעה ובאוריינות , ייחודיות בסביבה טכנולוגית בספרות

הוראת הלשו� ", "מתודיקה להוראת שירה צעירה: "בי� ספריה. אקדמית

הכולל מדרי� " ממאמר למאמר"� ו"  במכללות להכשרת מורי�הפיגורטיבית

  . למורה 

  

   ר גילה זלכה"ד

. איל�� ובאוניברסיטת בר" אחוה" � מכללה האקדמית לחינו�וחוקרת במרצה 

: תחומי התמחות. איל�� ראש המגמה להוראת מדעי החברה באוניברסיטת בר

פיתוחי� דיגיטליי� והשלכותיה� , אינטרנט, סביבה מתוקשרת, תקשורת

  .להתפתחות החברה בישראל ובעול�

  

  ר שרה זמיר"ד

 ושני ומרצה לתואר ראשו�) בשיתו�(  ראשו�ראש התמחות מנהל החינו� לתואר

. גוריו�� אוניברסיטת ב�, ובקמפוס אילת" והאח "�  במכללה האקדמית לחינו�

משתתפת בכנסי� אקדמיי� בינלאומיי� ומפרסמת מאמרי� בתחומי 

צירה במסגרת הקונגרס הציוני . התקשורת והערכה, הסוציאליזציה הפוליטית

  .ג"הל

  

   שוש מלאתר”ד

כיו� המשנה  , "אחוה"  �  צי שנה ראש המכללה האקדמית לחינו�עד לפני ח

 מנחה בהתמחות .י� במכללת לוינסקי לחינו�ילראש המכללה לענייני� אקדמ

 .ת"למורי מורי� בהדרכה פדגוגית במכו� מופ

חברה בצוותי הפיתוח של תכניות התואר השני בנושאי שיטות המחקר האיכותי 

תרבותיות � מחקריה עוסקי� בתחו� הרב. �ופיתוח תכניות לימודי� והערכת

מעמד ההדרכה הפדגוגית  ,ספר�בשותפות מכללה בית ,בהכשרת מורי�

, המסלול הבדואי הקמה של בייתה שותפהיזמה וה .ובאוריינות מתמטית

תכנית , ג� הילדי� ,מוזיאו� השואה , ליוצאי אתיופיהתהייחודיהתכנית 

  ".חוהא"והמכו� לחקר המגדר במכללת , המצויני�
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   ר אפרת קס"ד

ועד לאחרונה ראש החוג  "האחו "–לחינו� מרצה בכירה במכללה האקדמית 

פיתוח תחושת מסוגלות  :תחומי הוראה ומחקר .לחינו� מיוחד וראש המסלול

     .ביבליותרפיהו ומקצועית אישית

  

   ברוריה רבינר' גב

במסגרת מלמדת דרמה יצירתית ותנועה , פסיכודרמטיסטית ויועצת חינוכית

השתלמה בשיטת . "והאח "– לחינו� הכשרת מורי� במכללה האקדמית

הנחתה את אילת רנ� בכתיבת עבודת ההסמכה  ". אקספרסיו� פרימיטיב"ה

  .שבעקבותיה נכתב מאמר זה, בנושא  תנועה ומגדר

  

   ר רמי רחמי� "ד

משמש ראש החוג לחינו� ומרצה לפסיכולוגיה , ר לפסיכולוגיה קלינית"ד

אמרי� בעל קליניקה פרטית ומעת לעת מפרס� מ". אחוה" האקדמית במכללה

חיבר  .ביטאו� ארגו� המורי� בישראל, " עי�– קשר"מקצועיי� ואקטואליי� ב

חבר בהסתדרות הפסיכולוגי� .  ספרי ילדי� בתחו� הפסיכולוגיה והחינו�28

 הטיפול, ובאגודה לטיפול התנהגותי ועיקר פעילותו בתחו� החינו�, בישראל

  . והפסיכולוגיה

  

  ר רוני ריינגולד"ד

, תרבותי� חינו� רב:  של החינו� וחוקר בתחומי� הבאי�מרצה לפילוסופיה

  .לשעבר מורה להיסטוריה ואזרחות. מתוקשבת הוראה, הכשרת מורי�

  

   אילת רנ�' גב

מתמקדת , ומורה לריקוד" אקספרסיו� פרימיטיב"מטפלת בתנועה בשיטת ה

מנחה סדנאות  תנועה המכוונות לשיפור . די פולקלורבריקודי� לטיניי� וריקו

התקשורת וגיבוש קבוצתי שג� בה� מוש� דגש על  מציאת הביטוי התנועתי 

  .האוטנטי מעבר להשפעות המגדר
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