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 מערך שיעור ליום האישה -פמיניזם זה לכולן/ם  

 

בשיעור זה שיוצא אמנם לקראת יום האישה, אך יכול וראוי להילמד בכל יום מימות השנה, ננסה להנגיש את המושג  
'פמיניזם' לתלמידות ולתלמידים שלנו.  בחרנו לעשות זאת  באמצעות היכרות עם אישה מיוחדת ומעוררת השראה, 

בל הוקס, אישה פמינסטית שחורה ששאפה להנגיש את הפמיניזם לכולם/ן.  -מספר חודשים  שנפטרה לפני
 . קצרה מצגת. לשיעור מצורפת (Diversityis)בכתיבת השיעור נעזרנו באתר 

 .ם באופן תקין(/פתחת להןת מי שהיא לא נ)לטוב של המצגתי די אפ גרסת פ

 פתיחה
שהרגשות והאסוציאציות  אמרמהן המשמעויות שלו.  נ" ופמיניזםלחשוב על המושג " נבקש מהתלמידות/ים

שהמושג מעלה שונים ואולי אפילו מנוגדים אצל כל אחת ואחד, ושחשוב שנאפשר לכולן/ם להרגיש שהכיתה היא 
. כל, ללא שיפוטיותמרחב בטוח לבטא ה  

 

 
 וויקימדיה 

 דרישה לזכויות הצבעה לנשים(. – 8.3.1914 -: פוסטר ליום האישה ה)בתמונה
. 
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 מהו פמיניזם?  – 1חלק 
: דימויים, תלמיד/ה  או לכל זוג תלמידות/ים, וננחה אותן/ם לכתוב באופן חופשי על הדף  דפים חלקים לכל נחלק

נעודד אותן/ם לומר לא רק מה שהן/ם מסכימות/ים איתו או  שג "פמיניזם".שהן/ם מקשרות/ים למורעיונות ומילים 

הפעילות העצמאי נזמין את   . לאחר זמןמאמינות/ים בו, אלא גם דברים ששמעו, לא משנה אם חיוביים או שליליים
 . נרכז ונסכם על הלוח את התגובות הקולקטיביות שעלוהתלמידות/ים לשתף במה שכתבו. 

 : על הלוח בשלב הבא נכתוב

.....זהפמיניזם   

.לא... זהפמיניזם   

 נבקש מהתלמידות/ים )באופן עצמאי או בזוגות( להשלים בכמה מילים או משפטים במחברתן/ם.  

שכתבו.במליאה את מה  מי שירצו ישתפו  

הכירו את בל הוקס  – 2חלק   

ר לכיתה כי בל הוקס היא של בל הוקס ואת הכותרת של ספרה: פמיניזם זה לכולם. נסבי תמונתהנקרין את 
תפיסות מקובלות,  , שבו היא מפריכה"פמיניזם זה לכולם"ים ובהם הספר: פמיניסטית מוערכת שכתבה ספרים רב

.  על מה זה פמיניזם ומה זה לא שהשתרשו בחברהולעיתים סטריאוטיפיות,   
.מה מעיקרי התיאוריה שלהשקפים על בל הוקס: האחד מתאר את קורות חייה והשני מתאר בקיצור רב כ 2 נקרין  

. 

  -אפרו גלוריה ג'ין ווטקינס, פמיניסטית, פעילה חברתית, ופרופסור של שם העט ( הוא2021 - 1952) בל הוקס

אמריקאיים. היא פרסמה מעל לשלושים ספרים, מאמרים אקדמיים רבים -ואפרו יקאייםאפר ללימודים אמריקאית
ויכולתם להנציח מערכות של   גזע, מגדר ומעמד אודות הקשרים שביןוהופיעה בסרטים תעודיים. כתיבתה נסבה על 

הטיפה סיזם )אפלייה על רקע מגדרי(. היא דיכוי ושליטה. בל הוקס הגדירה את הפמיניזם כהתנגדות לסק
חלק בשינוי מעמדן של נשים  לסולידריות בין המינים, בין הגזעים ובין המעמדות, וקראה לגברים חייבים לקחת

 (. וויקיפדיהי פ")ע בחברה

. 

: בואו התקרבו לפמיניזם 14-11קדמה  לספרה של בל הוקס )עמ'  נחלק לתלמידות/ים או נשלח להן/ם את תרגום הה

– מצורף כנספח(, ננחה אותן/ם לקרוא ולהדגיש במהלך הקריאה מה זה פמיניזם לפי הוקס,  ומה זה לא פמיניזם. 
:  בעזרת השאלותבתשובותיהן/ם התלמידות/ים ישתפו   

דרה שלה הפתיעה אתכן/ם? האם היא שונה ממה :  מהי ההגדרה של בל הוקס לפמיניזם?  האם ההגמה זה פמיניזם
 שחשבתן/ם?

גם  ם? האם היא מצליחה לדעתכן/ם? האםשהוקס מנסה להפריך אודות הפמיניזמהן העמדות  מה זה לא פמיניזם:
? העמדות האלו מלכתחילה ? למה לדעתכן/ם נוצרוחשבתן/ם כךאתן/ם   

 לאחר שהבהרנו מה זה פמיניזם ומה זה לא, האם וכיצד השתנתה הרגשתכן/ם לגבי הפמיניזם? 
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 הצטלביות – 3חלק 

נסביר שהוקס כותבת בספריה על הצטלבות של גזע ומגדר כלומר לא רק על מה זה אומר להיות אישה, אלא מה זה  
אישה פמיניסטית גם היא ר למשפטים, )בארה"ב(. נציג את קימברלי קרנשו, פרופסו אישה שחורהאומר להיות 

חלק  שמלבד היותהאישה, בו מצב ש  ושזהנסביר  "intersectionality". טבעה את המונח  1989, שבשנת שחורה 
א  נשים ממוצ :למשל .לקבוצת מיעוט נוספת שמופלה חברתיתגם שייכת   קבוצת מיעוט, מקבוצת הנשים שנחשבת

 להט"ב. הת נשים שמשתייכות לקהיל או  , נשים עם מגבלהמזרחיות ,ביותים ערשנ, אתיופי
בוצת זהות מוחלשת נוספת  חלק מקוגם בשל היותן נשים ה מופנה אז כלפי אותן נשים גם בשל היותן היחס המפל 

 . בישראל(י/ות מגבלה  )למשל בעל
 בהתאם למידת העניין בכיתה נוכל להציג גם את ההגדרות הבאות: 

, כחלק מהתפתחות הביקורת הפמיניסטית הרדיקלית, החלו פמיניסטיות 70-ותחילת שנות ה 60-סוף שנות ה ב
רם המרכזי המכריע את גורלה של אישה. הדבר נבע מכך שהפמיניזם  הגו לקרוא תיגר על התפיסה לפיה מגדר הוא

באותה עת היה נחלתן של נשים לבנות ממעמד הביניים, ואילו נשים "אחרות" חשו כי המאבק אינו לוכד את  
המורכבות הייחודית של חייהן וחוויתן, ועל כן הרגישו מודרות ממנו. כך בעוד שהמאבק הפמיניסטי "הלבן" ומאבק  

רים לזכויות אזרח בארה"ב, התנהלו במקביל, נשים שחורות שחוו אפליה כפולה הודרו משני המאבקים גם  השחו
 .יחד, וקולן לא זכה לייצוג הולם באף אחת משתי המסגרות

גורסת כי צורות מקובלות של אפליה בחברה אינן פועלות באופן נפרד זו מזו אלא משפיעות האחת על   הצטלביוּת
של דיכוי המשקפת את ההצטלבות של צורות מגוונות של )גדולה מסך חלקיה( ערכת חדשה ות מהשניה ויוצר

, השחוראישה, אפליה. הסתכלות זו, שהיא עשירה יותר משיוך של אדם לקטגוריה דומיננטית אחת בלבד )למשל 
 . קבוצות חברתיות-, נכה(, מאפשרת להבין את אי הצדק וחוסר השוויון החברתי שחוות תתלסבית

 (.וןאלכס) קבוצה-נה זו מאפשרת בתורה גם להיאבק על הזכויות והמענה הנכון לצרכים הספציפיים של אותה תתהב

 

 שים, נא/נשים להטב"ק, ממוצא אתיופינשים הצטלביות, למשל: לחשוב ולשתף בדוגמאות ל נבקש מהתלמידות/ים 
   .ת זרות בישראל, נשים חרדיות ועודן עובדושה(, נשים נפשית או אחרת ,פיזית) כלשהי מגבלהעם 

   מה.יה השונים שמצטלבים בכל דוגנקיים דיון פתוח על הדוגמאות ועל סוגי האפל

התלמידות/ים לחשוב כל אחת ואחד באופן אישי על עצמה,  : בהתאם לאווירה בכיתה נוכל גם להנחות אתאופציה

והאם היא חווה הצטלביות בשל השתייכות ליותר מקבוצת מיעוט אחת. מי שירגישו בנוח יוכלו לשתף, ונוכל להזמין 
 גם לשתף אותנו באופן פרטי. 

  ,ה של הצטלביותבסיטואצי שהן נשיםאודות חקור חפש ולאת התלמידות/ים ל: נשלח להרחבה או לשיעורי בית

   אית פאראלימפית וגם לסבית מוצהרת .ספורט - מורן סמואל אישה פמיניסטית מזרחית,  -: ויקי שירן למשל
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 סיום:

מיניזם ים האם הן/ם מרגישות/ים שהפנזכיר שבל הוקס שאפה להנגיש את הפמיניזם לכולם, נשאל את התלמידות/
 ?  כימות/ים עם האמירות של בל הוקססם מ/האם הן ?ברור להן יותר עכשיו ופחות מרתיע

פיצול המאבקים של נשים  המאבק הפמיניסטי? האם  הצטלביות על ההגדרה של  כיצד משפיעהם נוכל לשאול ג
  לשוויון מקדם או מעכב אותו ומדוע?

של בל הוקס:  קטע נוסף מספרהשל משותפת  בקריאה את השיעור נסיים  
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  בל הוקס / " ם/ן"פמיניזם זה לכולמתוך הספר  14-11עמ' –נספח 
 ס  בהוצאת פרד
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