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 מערכי שיעור בנושא נשים בהיסטוריה   4   
 שנה.  24יורם פריד הוא מורה, מחנך ורכז חברתי בבית הספר המשותף חוף הכרמל מזה 

את המערכים הבאים הוא הגיש במסגרת עבודת הסיכום של הכנס "לשלב צדק חברתי בתכניות הלימוד שלנו" שנערך 

 . 2016בקיץ 

חשבנו שהמערכים יכולים להתאים למורות ולמורים נוספים, להיסטוריה וגם למקצועות אחרים, שיכולים להשתמש בהם 

 לשתף בשמחה.  כפי שהם וגם לקבל מהם השראה לעבודתם, והוא הסכים

המילים של יורם בפתיחת העבודה ממחישות את הצורך במערכים הללו ואת המשמעות הרבה שיכולה להיות להם 

 בכיתה: 

בהביטי על במהלך שנות הוראת ההיסטוריה יצא להשתמש במספר ספרי היסטוריה כבסיס לתכנית הלימודים. "

מצאתי להפתעתי שהנשים כמעט ואינן  ,הסיפור ההיסטורי, תכני הלימוד, מקורות המידע המתלווים לספרים

 לוקחות חלק בתהליכים השונים. 

 כולם תמיד היו גברים.  -ם, רפורמטורים, מגלי עולםמלכים, קיסרים, שליטים, רודנים, אבירים, סוחרי

 י.ברור לי שלא כך הם פני הדברים לאשורם ומזה זמן אני מנסה להאיר פינה נידחת זו מול תלמיד

  יעורים הבאים"הש 4בהשראה זאת בניתי את 
 

 

 

רחשו בעולם. בבואנו להבין את המהלכים ההיסטוריים שהתלהבין את משמעות המושג דמות היא  המטרה בשיעור זה

 ולקבוע קריטריונים שיעזרו לנו לנתח בהמשך את הדמויות שנפגוש. ננסה לאפיין דמויות 

 בשלב זה עדיין לא נחשף הנושא המגדרי עליו נדבר רק בשיעור הבא.
. 

   מהלך השיעור:

עליה הסכימו לעצמה שם הנגזר מדמות היסטורית  בחורבצורה אקראית. על כל קבוצה לנחלק את הכיתה לרביעיות  .1

ביחד.  הדמות אמורה להיות כזאת שכבר איננה בחיים למרות שסביבנו מתהלכות דמויות שבעתיד יהפכו להיות דמויות 

היסטוריות. לאחר שבחרו עליהם למלא את הרשימה הבאה תוך העזרות במכשיר הפלאפון: )לפני שיתחילו עליהם לקבל 

 הדמות שבחרו(.ל עאישור 

 שבה פעלה הדמות התקופה •

 חשובים שעשתה הדמותמעשים  •

 על מהלך ההיסטוריה השפעת המעשים •

 שבחרתם/ןה -יות הנוספות סביב הגיבורמי היו הדמו -הסיפור האישי •

 דמות?  )או מיהי( מהי ור ראשון:שיע
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 רוצים לשאול את הדמות.  ן/שאלה אחת שהייתם •

ולהבין שמאחורי כל סיפור  ,השן לעולם היומיוםאחת המטרות בשלב זה היא להוריד את הסיפור ההיסטורי ממגדל 

 .הם שבוודאי השפיע על מהלך חייהםמסתתרים אנשים עם סיפור חיים משל

 דקות להציג את הדמות שבחרו מבלי לגלות את שמה ועל הכיתה לנחש במי מדובר. 2צוות יוקצו לכל במליאה:  .2

 שאל: שעלו ונהדמויות נכתוב על הלוח את שמות כל  .3

  ן?/שבחרתםהאם לדעתכם יש מן המשותף לכל הדמויות 

 דמות היסטורית משמעותית  לדעת התלמידים והתלמידותוך בשלב הזה תאפיין לנו מהי שיחה שנער

יכה נגד הזרם, יצירתיות, חדשנות, השפעה על הסביבה, אומץ, הלהדמות נבחנת )ערכיים לפיהם הומה הקריטריונים 

 שיתוף, חזון וראייה לטווח רחוק..(

 דקות. 15כל אחד מהשלבים ימשך בערך כ 

 

 

 היעלמותן של הנשים מספרי ההיסטוריה.  -ד והיאוהמטרה בשיעור זה לחשוף אמת בעייתית מא

 לחשוף באופן עצמאי במהלך השיעור. והתלמידות את התובנה הזאת אמורים התלמידים

  השיעור:מהלך 

 נחזור אל צוותי הרביעיות מהשיעור הקודם.  .1

ולשלוף ממנו שמות של  ,מוד שלנו, באופן אקראי לגמריהמשימה אותה יש לבצע: על כל קבוצה לדפדף בספר הלי

 .תדמויות היסטוריות חשובו 10
. 

 (. 50נרשום על הלוח שמות של דמויות שונות. )כמה שיותר דמויות. מעל  במליאה: .2

  נבקש מהתלמידים והתלמידות לשים לב: 

   האם אתם/ן מזהים/ות משהו מיוחד, מעניין, מפתיע ברשימה זו?
לא הצליחו  ות/גברים. התלמידים 67שמות היו לפחות  70את תרגיל זה עשיתי בעבר והופתעתי לראות שמתוך )

 את התופעה(. ן /להבין לבדם

 : אחר מכן ננהל דיוןולשרוב מכריע של הדמויות הן דמויות של גברים, להבין לבד  לתלמידים/ותנסה לגרום נ
  ים היה תפקיד בהיסטוריה האנושית?האם לנש

 )נומר עליהן מספר מילים( אילו דמויות של נשים פורצות דרך אתם/ן מכירים/ות מידע אישי?

 

  מקומן של הנשים בהיסטוריה :שני ורשיע
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 -בהשראת ''מקלפת'' ערכת הקלפים בהוצאת קדמה, עברתי על סידרת הקלפים העוסקת בשאלה

 מתוכם בחרתי במספר שאלות  מרכזיות שיעזרו לי בהנחיית הדיון: , '''מה לא מספרים לי?'

 

 ? האם זה מרגיז ,מפחיד, מטריד? מכם/ןהאם הידיעה הזאת נוגעת למישהו 

 הייתם/ן נוהגים/ות אחרת? האם  ,את ספרי ההיסטוריהאתם/ן הייתם/ן כותבים/ות מחדש אם 

שמטרתו להעצים את מקומן של הנשים  סטוריה"-"היא אתר:סמארטפונים לנבקש מהתלמידים/ות להכינס בעזרת  .3

 בהיסטוריה העולמית. כל צוות יבחר דמות נשית אחת מתוך המאגר העצום הנמצא באתר, ויכין עליה סקירה בת כדקה. 

  פו של כל שיעור, וכל צוות יציג את הדמות בה בחר. בשיעורים הבאים אפשר להקדיש את הדקה הזו, בתחילה או סו

 

 

. 
 סטורים שהנשים לקחו בהם מקום מכריע. יסיפורים ה -נתוודע למספר אירועים בשיעור זה

 המטרה היא לצאת מהסיפור הגדול אל הסיפור הפרטי, המקומי האישי ולהביט על ההיסטוריה מזווית אחרת.

: ''הערך המוסף: איך נקדם צדק הכנס, במסגרת הסדנאהרעיון לפעילות זאת נלקח מתדפיס אותו פגשתי במהלך 

בניית בחברתי בתכנית הלימודים''. במהלך הפעילות פגשנו שפע נהדר של טקסטים, בחרנו אחד ואתגרנו את עצמנו 

 תכנית לימודים לפיו. 

ים שונים שהתרחשו במהלך אירוע 8מספר על , "סופרגירלס: הפגנות הנשים הגדולות בהיסטוריה": בחרתיבו הטקסט 

 : והיו בעלי השפעה לטווח ארוךה בהנהגת נשים, ההיסטורי

 2017חר היבחרו של טראמפ לנשיא ב צעדת הנשים בארה''ב לא –הסופרגירלס  •

  ר שלא סופר הסיפו :שיעור שלישי
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 יתור הארמון בשל מחיר הלחם הגבוהכ ,1789 -הנשים בוורסאיצעדת  •

  המאבק להשגת זכות הצבעה לפרלמנט ,1912-הסופרג'יסטיות באנגליה •

 משל הבריטי, על הדרת הנשים מהממשל המקומי בזמן המ1920-מלחמת הנשים בניגריה •

 , מהפכת זכויות האדם בסיקסטיז1968 -שריפת חזיות בארה''ב •

 ויון מוחלט בין שני המיניםי. תיקון לחוקה הדורש ש1980 -יות במדינת אילינוימצעד שוויון הזכו •

 ק להשגת הסכם שלום והפסקת הלחימה. מאב2003 -שביתת הנשים בליבריה •

 ות האונס וניצול הנשים. מחאה על תרב2011 -צעדת השרמוטות בקנדה •

. 

 מהלך השיעור 

אירועים מתוך האירועים המצויינים למעלה. הכיתה תסודר בשבעה מוקדים כשבכל מוקד נכין מראש  6-7נבחר  .1

 קטעי עיתונות, תמונות, מאמרים וכל מקור אחר שנמצא על האירוע. 

 התלמידים/ות ינועו בחופשיות במשך מספר דקות בין המוקדים, ויבחרו מוקד אחד בו ירצו לשבת. 

כל קבוצה יעיינו בחומרים אודות האירוע שבו בחרו. ויצטרכו לבחור דרך אומנותית לשתף את כלל התלמידים/ות ב .2

הכיתה באירוע עליו קראו. חשוב שהפעולה האומנותית )כרזה, שיר, הצגה קצרה, מיצג אומנותי ועוד...( תעביר את 

 המסר המרכזי אותו רצו הנשים פורצות הדרך להפיץ באמצעות מעשיהן. 

 נדבים/ות מכל קבוצה יציגו בפני כלל הכיתה את מה שהכינה הקבוצה. מת 2 .3

 

 

כאן  והתלמידות בין הסיפור ההיסטורי לחייהם של התלמידיםמעבר לבצע את ה, היא המטרה בשלב המכריע הזה

ערכים עליהם דיברנו עד כה מתממשים  עם המציאות ולראות כיצד ן/, לעמת אותם2017ועכשיו במדינת ישראל 

 בחברה שלנו.  

 , קטעים וטבלאות מאתר "העוקץ", קטעי מאמרים מאתר תתרחש בחלל הכיתה בעזרת עיתוניםהפעילות 

 שיפוזרו על הרצפה.  שדולת הנשיםמאמרים מתוך אתר כנס, אליו התוודעתי במהלך ה אדווהמרכז 

 ציע שמעתה, המבחנים והבחנים בכיתה יהיו בלשון נקבה.נבסיום הפעילות נערוך שיחה בה 
. 

 ך השיעור מהל

נכין מראש רשימת נושאים הקשורים לזכויות ולהדרת נשים בחברה הישראלית: תקציבים לנשים בספורט, קידום  .1

נשים באקדמיה ובכלכלה, נשים ברשויות מקצועי במקומות העבודה, שכר נשים, שירות משמעותי לנשים בצה"ל, 

 השלטון בישראל, זכויות לסביות בקיום זוגיות, נשים עושות שלום.  

  ף קטעי עיתונות רלוונטיים, מאמרים וטבלאות לנושאים אלו בכמות גדולה )חשוב להיערך מספיק זמן מראש(,נאסו

  ומה איתנו?  רביעי: ורשיע
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האם נפזר אותם על שולחן מרכזי גדול ונבקש מכל זוג תלמידים/ות לבחור כתבה, קטע, מאמר המתייחסים לנושא: 

 ון כדי לאפשר מרחב בחירה מספיק גדול(. )השאלה רחבה באופן מכוקיים שוויון בין נשים וגברים במדינת ישראל? 
. 

 כל זוג יקרא את הקטע שבו בחר ויענה על דף עבודה )מצ"ב בנספחים(. .2
. 

 ש בין כל שני זוגות, בו הם ישתפו בבחירות שלהם ובפתרונות אותם מצאו לנושא המוצג בקטע. גנערוך מפ .3
 . 

המבחנים בכיתה ייכתבו בלשון נקבה, ונאפשר במליאה: נציע לתלמידים ולתלמידות כי מעתה והלאה הבחנים ו .4

 להם/ן להביע את דעתם/ן.  

 )מניסיון העבר זהו דיון בעל ערך הנוגע אישית לכל התלמידים והתלמידות ומאפשר נקיטת עמדה אישית(. 

 בסיום הדיון נערוך הצבעה שתקבע איך נתנהל בהמשך. 
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 עבודה בזוגות  -4נספח: דף עבודה לשיעור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ן/תנו כותרת לכתבה שבחרתם .1

 

 נסחו במספר משפטים את הרעיון המרכזי בו עוסקת הכתבה .2

 

 

 

 עד או נגד הרעיון בן עוסקת הכתבההמוסכמת ב דעתכן/ם . נסחו את 3

 

 

 

 אם כן, תנו דוגמא  הפרטיים מקרים המתכתבים עם נושא הכתבה? ן/בחייכם ן/. האם פגשתם4

 

 

 

כדי  הייתן/ם פועלות/יםכיצד )לדוגא בממשלה או בכנסת( השפעה  הייתן/ם בעלות/בעלי . לו 5

 ?לקדם את הרעיון
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