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 הבניה חברתית? ואיך זה קשור למה ההבדל בין מין ומגדר? 

 למה מחליט גרגמל לברוא את דרדסית? איזו דמות נשית עולה מתוך הסדרה "הדרדסים"?

 אילו מסרים מעבירה הסדרה בנוגע לנשים וגברים? 

  .מוקדשת ליום האישה הבינלאומי, אך יכולה להתקיים בכל יום ויוםההפעלה הזו 

 היא מתמקדת בשאילת שאלות לגבי מה שנראה טבעי וניטראלי,

 מה זה עושה לנו? והאם ניתן אחרת?  –ובניסיון לבחון 

 זוהי הזדמנות לקיים שיעור מרתק ומאתגר גם לבנים ולגם לבנות! 

 ההפעלה מחולקת לשני חלקים. ניתן להקדיש לכל אחד מהם שיעור אחד. 

לפתוח את הדיון על המושגים מגדר והבניה חברתית, ומטרתו  (בהמשך)שמצורפת מתבסס על מצגת  החלק הראשון

 . /ותדרך עיסוק באופנה ובסדרות טלוויזיה לילדים. נושאים שהם חלק מעולמם של התלמידים

 . (ול ללוות את הצגת שקופיות המצגתמוצע כאן מהלך שיכ)

 מוקדש לניתוח מונחה של פרק אחד מתוך סדרת הילדים המוכרת "הדרדסים".  החלק השני

 לקבל כלים להתבונן בתכנים שהם צורכים בצורה ביקורתית, ולזהות מסרים של  /ותהניתוח יאפשר לתלמידים

 חוסר שוויון בין גברים ונשים. 

 

 (דקות 45-60)מה הוא מגדר וכיצד ממגדרים אותנו?  –חלק ראשון 

  (כאן)מצגת מצורפת 

  - מה אנחנו רואים בתמונות?  – ]שקופית[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ילדה על סוס/חמור/פרדהתשובה שבדרך כלל עונים: 
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 גדלה והייתה ל:הילדה הזו 

 של ארה"ב, בהיותו כבן שנתיים.  32 –פרנקלין ד. רוזוולט, נשיאה ה  – ]קליק[

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?מה פתאום חשבנו שזו ילדה 

 הוא לבוש בבגדים שהיום היינו קונים לבנות ובשום פנים ואופן לא לבנים. 

שמלות/כותנות לבנות, ללא כל הבחנה בין  7 – 6מסתבר שבמשך מאות שנים לבשו תינוקות וטף עד גיל 

בנים ובנות. גם את השיער לא קיצרו עד לגיל זה, כך שגם בנים וגם בנות הסתובבו עם שיער גולש 

 ובשמלה לבנה. 

 יזה בבגדי אם ניכנס היום לחנות בגדים של ילדים, איזה צבע ישלוט בבגדי הילדות וא

 הילדים?

 בנות בוורוד בנים בכחול –]שקופית[ 
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 אז איך זה קרה? מתי התחילו להלביש בנים בכחול ובנות בוורוד?

החלו צבעי הפסטל להיות דומיננטיים בבגדי ילדים, אך לא הייתה חלוקה לוורוד  19 –באמצע המאה ה 

ולכחול. הצבעים הותאמו לפי צבע העיניים והשיער, או גוון העור. לצבע עיניים חום המליצו על וורוד 

 ולצבע עיניים כחול המליצו על כחול, כמובן. 

של צבעים על פי מין. כמה מחנויות הכולבו המפורסמות של אותם פרסם המגזין טיים המלצות  1927 –ב 

 ימים המליצו על וורוד ל...בנים דווקא.

החל הכחול בהדרגה להפוך לצבע המזוהה עם בנים והוורוד  20 –של המאה ה  50 -וה  40 –רק בשנות ה 

נסיגה בהבחנה של כבר החלה  60 -לצבע המזוהה עם בנות, אך לא באופן אקסקלוסיבי. ובאמצע שנות ה

 צבעים לבנות ולבנים למשך כשני עשורים.

 ?מה קרה בעולם שהביא לנסיגה בחלוקה לוורוד ולכחול 

 התנועה לשחרור האישה –]שקופית[ 

 

 

 

 

 
 

 

בארה"ב ובמדינות מערביות  70 –וה  60 –התנועה לשחרור האישה שהחלה לפעול ביתר שאת בשנות ה 

 אחרות. 

החלו להופיע בגדים המתאימים גם לבנים וגם לבנות, גם לגברים וגם לנשים.  בעקבות עליית הפמיניזם

 . Unisexמה שמכונה בגדי  –בגדים שחצו הגדרות והגבלות 
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 דוגמאות של בגדי יוניסקס –]שקופית[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  ?מה הקשר בין התנועה לשחרור האישה ובין ביגוד ואופנה 

הבניה שבאה  –התנועה הפמיניסטית זיהתה היטב את "ההבניה החברתית" בכל הקשור לגבריות ולנשיות 

לידי ביטוי בחינוך השונה שאנחנו מקבלים בהתאם למין שבו נולדנו, בציפיות השונות מאתנו, בתפקידים 

 שאנחנו קטנים. השונים שמייעדים לנו, באופן שבו מלבישים אותנו, במשחקים שנותנים לנו לשחק בהם כ

התנועה הפמיניסטית טענה שאנחנו לא נולדים עם התנהגות נשית או גברית אלא החברה מגדלת אותנו 

להתנהגות כזו, ולבגדים שמלבישים אותנו מילדות יש תפקיד מרכזי בחינוך הזה. ולכן, התנועה לשחרור 

 האישה באה לידי ביטוי גם בלבוש, באופנה.  

  להבחנה החברתית/תרבותית של נשיות וגבריות?איך אנחנו קוראים 

 .מגדר -  ]שקופית[ 
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 ?מה ההבדל בין מין למגדר 

 זכר ונקבה.  –מין מתייחס למאפיינים הביולוגים השונים עמם אנו נולדים ]קליק[ 

מגדר הנו ההגדרות התרבותיות למין, ההגדרות התרבותיות לאותם הבדלים ביולוגים, פיסיים. אלו ]קליק[ 

 אפיינים שהתרבות מגדירה אותם כנשיים או כגבריים.הם מ

  ?כלומר, האם אנו נולדים עם זהות מגדרית? האם אנו נולדים גברים ונשים 

שלא כמו מין ביולוגי, אנו לא נולדים עם זהות מגדרית. אין שום דבר "טבעי" בלהיות אישה או ]קליק[ 

 גבר, אלא רק "תרבותי". 

ו יודע שהוא צריך להתעניין במשאיות ובטרקטורים, לאהוב ספורט תינוק, שנולד זכר במקרה, אינ

ולהתרוצץ בחוץ ולשכוח להתרחץ לפעמים. כך גם תינוקת, שנולדה נקבה במקרה, לא יודעת שהיא אמורה 

 להיות עדינה, לאהוב לטפל בבובות או בתינוקות, ללכת לשיעור בלט ולשים לק על הציפורניים. 

  ?אז איך אנחנו בכל זאת מתנהגים ככה או לפחות חושבים שכך מצפים מאתנו להתנהג 

תהליך חברות  –את כל זה אנחנו לומדים. את כל זה התרבות מקנה לנו. מה שמכונה קליק[ ]

הספר, קודים מוסכמים שמועברים -)סוציאליזציה(. באמצעות כללי התנהגות שמקנים לנו בבית, בבית

ורת ההמונים, אנחנו מפנימים את הכללים הללו ולומדים להתנהג בהתאם למגדר שלנו, לנו באמצעות תקש

 בהתאם לנשיות שלנו או לגבריות שלנו. 

 בנים בכחול-חזרה לבנות בוורוד –]שקופית[ 

להתמוסס וההבחנה הלכה ונעשתה מאד  70 -וה  60 –החלה האחדה בלבוש של שנות ה  80 –בשנות ה 

וורוד. ובנים צריכים ללבוש בגדי בנים,  –לבוש בגדים של בנות, בצבעים של בנות ברורה. בנות צריכות ל

 כחול.  –בצבעים של בנים 

  ?אז מה בעצם נשתנה 

ראשית, הפסיכולוגיה של הילד הלכה והתפתחה ואפשרה להבין את הגורמים המשפיעים על  -]קליק[ 

שחקים שאנחנו משחקים בהם כילדים, ההתפתחות של הגדרת הגבריות והנשיות אצל ילדים. הסתבר שהמ

הבגדים שמלבישים אותנו, הספרים שהקריאו לנו וקראנו, תכניות הטלוויזיה שצפינו בהן, משפיעים מאד 

 על האופן שבו אנחנו מבינים מה היא גבריות ומה היא נשיות. 

דים עם מוטיבים הבגדים החלו להיתפס ככלי מחנך היכול לתמוך ולתקן התנהגות לא ראויה. בנים לבשו בג

של צבא, ספורט ומכונות, ואלו עזרו להם להבין את נורמות ההתנהגות המצופות מהם. הלבשת בנים 

 בבגדים אחרים, עם פרפרים ופרחים למשל, נחשבה כבלתי ראויה ואף מזיקה. 

ן גורם נוסף וחשוב נבע דווקא מהטכנולוגיה שהתפתחה ואפשרה לזהות את מין העובר בעודו בבט ]קליק[

 האם. 

 ?איך הטכנולוגיה הזו השפיעה על צבעי הבגדים 
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הטכנולוגיה הזאת בשילוב עם הקפיטליזם הצרכני הובילה לשינוי הזה. בתרבות של קפיטליזם צרכני 

אדם נקבעת על פי מה שהוא צורך/קונה, והשיווק והייצור פועלים בדיוק על המשוואה הזו. -הזהות של בן

 וק לקבוצות, שלכל אחת מהן הוא מתאים שיווק אחר. הקפיטליזם הצרכני מפלח את הש

אם כן, הקפיטליזם הצרכני הבין את היתרונות השיווקיים של היכולת לזהות את מין העובר ובכלל את 

היתרונות השיווקיים של המגדר. מעתה הייצור והשיווק הוא לא לשוק התינוקות בכלל, אלא לשוק 

 הבנות לחוד. התינוקות הבנים לחוד ולשוק התינוקות 

פיצול שוק הילדים לשני מגדרים מגדיל את השוק ואת ההכנסות ממנו. יש קהל ייחודי לצבעים שונים, 

 למשחקים שונים, לבגדים שונים. 

 וכך מעצבים לנו חדרים לבנים וחדרים לבנות X 2]קליק[ 

ד לשני אם המגדר בנוסף, אם בנות לובשות בגדים אחרים מבנים, אז יותר קשה להעביר בגדים מילד אח

 שלהם אינו זהה. וכך למעשה התעשייה מעודדת רכישת בגדים כל הזמן, שכן היא מרוויחה מכך כסף.

 ורוד וכחול, אם כן, זהו עסק כלכלי.  -במילים אחרות 

אז איך בעצם ממגדרים אותנו? איך מפנימים בנו את ההגדרות התרבותיות  –]שקופית[  

 ה ומה זה להיות גבר? מה היא נשיות ומה היא גבריות? והחברתיות של מה זה להיות איש

 אנחנו נתמקד בשיעור היום בתרבות הפופולרית, בסרטי ילדים ובסדרות טלוויזיה לילדים.

 תמונות של סרטים וסדרות ילדים –]שקופית[ 

 ?מה משותף לכל התמונות הללו 
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יש את  –בכל התוכניות והסרטים הללו יש רק דמות נשית מרכזית אחת, כל השאר גברים. בנוקמים 

"האלמנה השחורה", שלה בכלל אין כוחות על; בחבובות יש את מיס פיגי הגנדרנית והקפריזית; בפו הדב 

יש את יש את קנגה, שהיא בסך הכל אמא היא לא ממש אחת מהחברה; ובטרילוגיה של מלחמת הכוכבים 

 הנסיכה ליה, שהיא האישה היחידה בכל האימפריה הגלקטית. 

, שזוכה 80 –הדוגמה הבולטת ביותר של תופעה זו קיימת בסדרת הילדים הפופולארית משנות ה 

 הדרדסים!!! –עכשיו לעדנה בקולנוע 

 דרדסים –]שקופית[ 

                 

 

 

 

 

 

 

הלא היא דרדסית! כלומר, הסטנדרט/המקובל  –נשית אחת בכל כפר הדרדסים המפורסם ישנה רק דמות 

 הוא בנים/דרדסים, הסטייה/השונה הוא הבת/דרדסית.

 אבל היא גם היחידה שאין לנו שום תכונה שמאפיינת אותה מלבד הנשיות שלה!!!

מוח, -כוח, בר-הדרדסים דווקא מקבלים תכונות מובהקות שמאפיינות אותם ומייחדות אותם: בר]קליק[ 

 רגזני, זללני, קונדסון, גנדרני, חרוצון, ישנוני, פחדני וביש גדא. 

 ?והיא, מה היא בסך הכל 

 היא דרדסית.  –אישה, יפה, בלונדינית 

ולכן מספיקה אחת בלבד כדי לייצג  כלומר, לא כל הגברים דומים אבל כל הנשים הן אותו הדבר.

 אותן. 

 עיקרון הדרדסית –]שקופית[ 

 טבעה הוגת דעות פמיניסטית אמריקאית בשם, קטה פוליט, את עקרון הדרדסית. האומר: 1991 –ב 

קיימת נטייה ביצירות בדיון לכלול דמות נשית אחת בלבד בתוך קבוצה של גברים, זאת למרות  .1

 מאוכלוסיית העולם, אם לא קצת יותר.  העובדה שנשים מהוות כמחצית

 הדמויות הראשיות לרוב יהיו גברים והאישה תשמש כמעט תמיד כמושא רומנטי.  .2
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בתוכניות רבות דמויות הגברים תהיינה מורכבות ומאפיינים שונים שלהם יבואו לידי ביטוי, בעוד  .3

ונותיה, הרי כולנו האישה תהיה פעמים רבות "סקסית", "יפה" ותו לא. אין צורך לפרט את תכ

 יודעים מה היא אישה? 

אמנם בשנים האחרונות עקרון זה הולך ומשתנה, אך הוא עדיין רווח. אפילו בתוכניות אנימציה, בהן הכל 

אפשרי ולא צריך לדבוק בחלוקה בינארית של נשים וגברים, בוודאי לא כשמדובר ביצורים בדיוניים 

נים גבריים: קול גברי, צבעים גבריים, מבנה גברי יותר )להלן לחלוטין, הדמויות הראשיות מקבלות מאפיי

 הרובוטריקים(. 

לעתים מנסים לאזן את התמונה באופן מדוע, על ידי יצירת דמות נשית אינטליגנטית במיוחד, מוכשרת 

 וחזקה. אך אין זה משנה את העובדה הפשוטה, שיש רק דמות נשית אחת. 

 ופים? מה הוא המסר שלדעתכם עובר לקהל הצ 

 המסר:  -]שקופית[ 

  ;בנים הם הנורמה, בנות הן האחר, הן יוצא הדופן 

  ;בנים הם במרכז, בנות הן בשוליים 

  ;בנים הם אינדיבידואלים וייחודיים, כל הבנות אותו הדבר 

  בנים מגדירים את הקבוצה, את הקוד הערכי שלה ואת הסיפור, בנות קיימות רק ביחס לבנים

 עצמן לקוד הערכי הגברי.וצריכות להתאים את 

  .בנים הם ברירת המחדל, הסטנדרט ובנות הן "עזר כנגדו", הן קישוט 

מכיוון שאנחנו כל כך מתרגלים לכך שאנו לא רואים דמויות נשיות, גיבורות מובילות, אין זה מפליא שקל 

 לנו לקבל את העובדה שאין הרבה נשים בעמדות מפתח בעולם:

 

 ות המתועשותמנהיגי המדינ –]שקופית[ 

  

 

 

 

 

 

 

 65%המדינות החזקות ביותר בכלכלה העולמית והמייצגות  8בארגון המדינות המתועשות, הכולל את 

 מהכלכלה העולמית, יש רק אישה אחת אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה.
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 G20נציגי המדינות בפורום  –]שקופית[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהכלכלות הגדולות  19כלכלות:  20בו חברים שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של  G20בפורום 

מהסחר  80%מהתוצר הלאומי הגולמי העולמי,  90%בעולם + האיחוד האירופי )יחד מהוות כלכלות אלו 

 נשים!!! 4העולמי ושני שלישים מאוכלוסיית העולם(, יש רק 

 

 ממשלת ישראל –]שקופית[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמעט אין נשים בממשלות ישראל לאורך כל קיומה של מדינת ישראל. סך הנשים שכיהנו כשרות או ש

. נשים בו זמנית בממשלה בלבד כאשר מעולם לא כיהנו יותר מארבע 17בממשלות ישראל הוא 

מעולם לא כיהנה אישה כשרה בכמה ממשרדי הממשלה הבכירים: ביטחון, ביטחון פנים, אוצר, תשתיות, 

 תחבורה.   

 )המדינות המפותחות( OECDמדינות  34 –שיעור הנשים מכלל השרים ב  –]שקופית[ 
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מבחינת שיעור הנשים מכלל השרים במדינות המפותחות.  34מתוך  29 –אנחנו מדורגים במקום ה 

 מתחתינו רק אסטוניה, סלובניה, יוון וטורקיה.  

 65 –(. אנחנו במקום ה 25%בלבד ) 30גם בכנסת המצב לא מזהיר. מספר הנשים חברות הכנסת הוא 

בעולם מבחינת ייצוג נשים בפרלמנט. אנחנו נמצאים מתחת למדינות כמו קובה, ניקרגואה, מוזמביק 

 . 34מתוך  21 –, אנחנו מדורגים במקום ה OECD –ונפאל. מבחינת השוואה רק למדינות המתפתחות ה 

 

 

 דקות( 45-60) ניתוח הפרק הראשון בסדרה דרדסים  –חלק שני 

לינק לפרק:  –דקות(  22צפייה בפרק הראשון של הסדרה דרדסים ) פעילות:

https://www.youtube.com/watch?v=5bm8sCDl8NM 

 שעליהם למלא אותו במהלך הצפייה.לתלמידים מחולק דף שאלות 

 דף שאלות לתלמידים

 למה מחליט גרגמל לברוא את דרדסית? ואילו תכונות הוא מעניק לה? .1

 כיצד באות תכונות האופי שהושתלו בדרדסית במפגשים שלה עם דרדסים אחרים? .2

 במה עסוקים הדרדסים במהלך היום? ובמה עסוקה דרדסית? .3

 דרדסית להיות "דרדס אמתי"? מה חושבים הדרדסים על רצונה של .4

 לאחר הכישוף של דרדסאבא, מה השינוי הבולט ביותר בדרדסית? ומה המסר ששינוי זה מעביר? .5

 מה אפיין את חיי הדרדסים לפני הגעתה של דרדסית? .6

 כיצד משתנים חיי הדרדסים והיחסים ביניהם לאחר שדרדסית הופכת להיות אחת משלהם? .7

ות כשהוא רואה שהיחסים בין הדרדסים השתנו? מה המסר מה דורש דרדסאבא מדרדסית לעש .8

 שהוא מעביר?

 כיצד נוקם דרדסאבא בגרגמל בסוף הפרק? מה המסר של עונש זה? .9

 איזו דמות של אישה עולה מתוך הפרק הראשון?  .10

 

 דיון משותף בתום הצפייה בסרט 

 הצעה לשאלות להובלת הדיון:

 איך מחליט גרגמל לשים קץ לאושר של הדרדרסים ? 

 דרדסית היא יצירה של הרוע!!!  –הוא בורא את דרדסית 

 ודרדסית היא צרה צרורה שעומדת להרוס את "גן עדן", את כפר האושר של הדרדסים. 

  ?עם איזה סיפור מרכזי בתרבות המערבית זה מדבר 
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עדן. חווה פיתתה את אדם לתת ביס לפרי -( הביאו לגירוש מגןעם חווה )דרדסית( שיחד עם הנחש )גרגמל

 עץ הדעת, ועם השכל, התודעה, המחשבה, בא גם הכאב. 

 זה גם מדבר עם סיפור ידוע מהמיתולוגיה היוונית שנקרא: תיבת פנדורה. 

ש.  זאוס, מלך האלים, רצה להעניש את המין האנושי על כך שבעזרת פרומותיאוס הם גנבו מהאלים את הא

עד אז כלל המין האנושי רק גברים והוא חי בעולם מושלם וללא דאגות. העונש שבחר זאוס היה לברוא את 

 האישה, ששמה פנדורה. 

וכך למעשה העניק  –הרמס, אחד האלים, נתן לפנדורה קופסה ואמר לה לא לפתוח אותה בשום פנים ואופן 

רק הציצה בקופסה וברחו מתוכה כל הדברים לה את הסקרנות. כמובן שהסקרנות הביאה לכך שפנדורה 

עצב, עוני, פשע, מחלות, שנאה, קנאה וכו'. היא סגרה אותה מהר והצליחה להשאיר  –הרעים שיש בעולם 

התקווה. לאחר שראתה שהעולם נעשה אכזר, עצוב ונורא, היא  –בתוך הקופסה רק דבר אחד שלא ברח 

 ותה מהקופסה. העניקה למין האנושי את התקווה בכך ששחררה א

 ?אילו תכונות מוסיף גרגמל לעיסה שממנה תצא הדרדרסית 

 בכי צבוע, לא אמיתי, צער מלאכותי -כמה טיפות של דמעות תנין  

 חופן של שקרים

 פטפוטי חנופה אחדים

 גוש של אבן במקום לב. 

 ?איך דרדסית מפלסת את דרכה לכפר 

היא יושבת ביער ומזילה דמעות תנין. היא משחקת חסרת אונים ומפוחדת. "אני אומללה ומסכנה, אני 

 בודדה". 

מזל שעבר שם דרדס אמיץ, האביר עם הברדס הלבן, שנושא אותה על פי דרישתה על ידיו אל הכפר. 

 אחרי הכל, כפי שהיא מציינת "אני חלשה ועייפה" ומעפעפת בריסים. 

ות את מה שהן רוצות בחיים, לא? ואכן, הדרדסים התמימים וטובי הלב מקבלים בזרועות ככה נשים משיג

 פתוחות את העלמה במצוקה. 

 ?מה העיסוק המרכזי של דרדסית 

היא עסוקה ביופי שלה. בעוד אחד הדרדסים מכין לה את הבית וצובע אותו, היא מסתכלת על עצמה 

 של "שקר החן והבל היופי".  במראה. היא עסוקה בשמלות, האישה היא מלכודת

 ה' היא תתהלל". -משלי, ל"א, ל: "שקר החן והבל היופי אשה יראת
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ספר משלי שנכתב על פי המסורת על ידי החכם באדם, שלמה, מטרתו ללמד חכמה. לאחר שעשה שלמה 

(, הוא מזהיר מפני ההשפעה הגדולה 1000כברת דרך ארוכה ופגש נשים רבות ויפות )המסורת גורסת 

 והנוראית של היופי. 

שקר. היא -הבל וחינה-האישה משקיעה את כל מרצה וזמנה בטיפוח הגוף והיופי. זוהי מלכודת. יופייה

 הורסת את התודעה ומשבשת את השכל הישר והטוב. 

 ואכן הוראות ההפעלה של גרגמל הן: כבשי את הלבבות שלהם.

 ה?ואכן דרדסית יוצאת לשוטט בכפר, לכבוש לבבות, ומה קור 

היא מסיבה את תשומת הלב מהעניינים האחרים וגורמת לפגיעות פיזיות ממש. פטישים נופלים על ראשם 

 של הדרדסים. היא גורמת לנזקים. 

 היא יוזמת פיקניק, על מנת לקדם את המשימה שלה. 

 ?למה אף אחד לא בא לפיקניק 

כי הם עובדים. גברים עובדים, ממלאים משימות. יש להם אחריות. האישה, לעומת זאת, יכולה לבזבז את 

 זמנה על הנאות החיים. 

 לאחר שנכשלה במשימה ולא השיגה את שלה מגיעה הדרדסית למסקנה המדהימה הבאה:

שאני רוצה אני  כלומר, אם אני לא משיגה את מה –"אני לא משגעת אותם אולי אנסה להטביע אותם" 

 פשוט אחסל אותם. 

 למזלנו היא נכשלת והדרדסים אף מסכנים את חייהם ומצילים אותה בטוב לבם. 

 גרגמל.  –ואז נערך המשפט ובוא היא פורצת בדמעות ומצביעה על האשם האמיתי 

 ?למה הם מוכנים לסלוח לה על כל מה שהיא עשתה 

בים נכמר לנוכח הדמעות הרבות שהיא שופכת. אבל היא מלאת חרטה ומתנצלת, ולבם של הדרדסים הטו

 חוץ מזה הם אומרים לה:

כלומר, זה הטבע שלך, את לא  –"די, די דרדסית, את לא אשמה שגרגמל דרדס אותך לדרדס אותנו" 

 אשמה. ככה בראו אותך, זה מעבר לשליטה שלך. 

 כלומר, גבר!!!! –היא כמובן שואפת ומאחלת לעצמה להיות דרדס אמיתי 

 מוח החכם אומר לה:-אבל בר

זו למעשה המסקנה ההפוכה של אחת מההוגות  –. "דרדסים לא נעשים, דרדסים נולדים כאלה"

בובואר. היא כתבה את אחד הטקסטים החשובים -, סימון דה20 –הפמיניסטיות החשובות ביותר במאה ה 

ולדת אישה, את נעשית "את לא נ, "המין השני". בספר הזה היא כותבת: 1949ביותר בנושא בשנת 

 אישה".
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 ?מה בעצם אומר המשפט הזה 

שנשיות או לחילופין גבריות אינה מהותית, אינה טבעית, אלא נרכשת. הנשיות נוצרת בהקשר תרבותי, 

 כלכלי והיסטורי. "אין זה הטבע שמגדיר את האישה, אלא היא זו שמגדירה את עצמה". 

"דרדסים לא נעשים,  –יוצר הדרדסים חושב אחרת. הוא חושב שאישה נולדת אישה, והטבע הוא שקובע 

 דרדסים נולדים כאלה". 

טבעיים כמובן הוא -אפשרי, בעזרתם של כוחות על-אבא בסופו של דבר מצליח לעשות את הבלתי-דרדס

 משנה את הטבע. 

 ?ומה קרה לדרדסית בתהליך הפיכתה לדרדסית אמיתית 

היא נעשתה בלונדינית, ואז גם כולם מתחילים ליפול בקסמה ומתחרים על תשומת לבה. אידיאל היופי 

 הנשי הוא אישה בלונדינית, מטופחת ומאופרת. 

הדרדסים מתחילים לריב ביניהם. הכפר הקטן שבו חיו באחווה ובשלום כל הדרדסים, הופך להיות תחרותי 

 הבלונדינית. ואלים, והכל בגלל הופעתה של הדרדסית 

 אבא מציע לנוכח הבלגן שנוצר?-מה דרדס 

 

 את מה שדרשו תמיד מהנשים לעשות: "אולי כדאי שתיכנסי הביתה". 

 ודרדסית הקטנה מקשיבה לעצתו, כמובן ונכנסת הביתה. 

 ?מה היא עושה בבית 

 מטפחת את היופי שלה. ונראה שלפי השיחה עם גרגמל המעבר לבלונד הפך אותה גם לטיפשה. 

 ?איך בסוף היא מצילה את כל הדרדסים 

 בן, ואז היא הופכת לדרדסית אמיתית. -היא מתחפשת לדרדס

 ?ואיך נוקמים בגרגמל 

 אישה. הנקמה הגדולה בכל גבר, היא אישה. אישה עושה רע לגברים.  –בוראים לו גרגמלית 

 

ר שפרק זה סיכום: אז איזו דמות של אישה עולה מתוך הפרק הראשון של הדרדסים? ומה המס

 מעביר בנוגע לנשים ולגברים בעולם? 
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