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 היבטים מגדריים בחינוך

 ד"ר עליזה פרנקל 

 liza.Frenkel.biu.ac.ilAדואר אלקטרוני: 

 2'     היקף שעות:  אסמסטר:          ב"פשנת לימודים:  תש

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:ותוצרי למידה מטרות הקורס  .א

  י הויזבאמצעות  ניתוח הפוליטיקה המגדרית של מערכת החינוך בישראל  מטרת הקורס היא  

גלויים,    וןואפי  בממדים  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  לחינוך  מגדר  בין  המתקיימות  ההצלבות 

ש היא  ההנחה  ומופנמים.  החברתי סמויים  למבנה  וכוח  משמעות  מעניקות  אלה    הצלבות 

המגדר מוטמע באידיאולוגיות  כיצד    נבחן . במילים אחרות,  את אי השוויון המגדריומחזקות  

ומבנה   התפיסות החינוכיות  הגומלין    ים החינוכי  כיםהתהליהחינוכיות,    את  יחסי  ואת 

לו השותפים/ות  בין  כן,  .  המתקיימים  השטחכמו  כיצד  ל   נבחן  ההיררכיות    את ערער  מנסה 

  מגדרי. חינוכיים המקדמים שוויוןליצירת תהליכים על ו ופ המוטמעות בחינוך המגדריות

 

  תוכן הקורס: .ב

 

 :  רציונל, נושאים

ניתוח   נבצע  הקורס  החברתי ביקורתי  במהלך  החינוך  הפורמלי,  החינוך  במערכת  -של  ערכי 

פורמלי   הבלתי  והחינוך  הפורמלית  הדנות  החינוך  לשאלות  נתייחס  מגדרית.  מבט  מנקודת 

ה של  המגדריות  הבהבניות  הארגוני,  החינוך  מבנה  של  והפרקטיקות  המיומנויות  תכנים, 

ת  יושל הפעילו  ןת ביסודהפורמלי והבלתי פורמלי. נבחן את האידיאולוגיות המגדריות הנמצאו

נדון בשאלות של אי שוויון,  ת במרחבים, באתרים ובזירות של החינוך.  ו המתקיימהחינוכיות  

מגדריים והדרה  אחרים  צדק  חברתיים  מיקומים  עם  פדגוגיות  וב  המצטלבים  אסטרטגיות 

 הפועלות למען שוויון מגדרי ונציע אלטרנטיבות המקדמות שוויון מגדרי בחינוך. 

 מהלך השיעורים:  

פמיניסטיות הוראה  לבין  על    תבססותהמ  דרכי  התיאורטי  הידע  בין    של הידע  הצלבה 

ף, שיקוף, רפלקסיה ועוד,  דיאלוג, שיתובאמצעות    יוצרות ידע חדשוהמשתתפים והמשתתפות  

שינוי    יצירתו  במטרה להעניק לסטודנטיות כלים להטמעת השוויון המגדרי בתהליכים חינוכיים
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  :מרכיבי הציון הסופיו ג. חובות הקורס

בכיתה חובת   • של   השיעוריםמ   80%  -   ב  פעילה  והשתתפות  נוכחות  שוטפת    וקריאה 
  .הסילבוס

)עד   , במהלך הסמסטרמתוך הסילבוס של הקורס מאמר  של  דוח קריאה  של  ההגש  בחירה: •
   (.21.12.21לתאריך 

סיום   • ב')עבודת  סמסטר  של  הראשון  ביום  המאוחר  לכל  תוגש  לא    ,  3.2.2022  העבודה 
 (. עבודות באיחור נה תקבלת

 

 מרכיבי הציון הסופי: ה. 

 . 15%מאמר באנגלית דו"ח קריאה של או  10% ל מאמר בעבריתש דו"ח קריאה •

קורס • ל  85%-90%   מטלת  דוח    100%  או  שהוגש(  ח הקריאה"דו )בהתאם  הוגש  לא  )אם 
 . קריאה(

 

 

 (הרחבהביבליוגרפיה: )חובה/ו. 

 
  :(קמפוס – 19.10.21 ; 12.10.21)  2- 1 יםשיעור

 פמיניסטית מתיאוריה למעשהפדגוגיה 

 חובה
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Sánchez-Casal, S. and Macdonald, A. 2002. Feminist Reflections on the Pedagogical 
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Twenty-First- Century Feminist Classrooms. New York: Palgrave Macmillan, 1-30 . 

McCusker, Geraldine .2017. A feminist teacher’s account of her attempts to achieve the 

goals of feminist pedagogy, Gender and Education, 29:4, 445-460, DOI: 

10.1080/09540253.2017.1290220 

 הרחבה 
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0091732X18768504?journalCode=rrea 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0091732X18768504?journalCode=rrea
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Gabriel, Deborah. 2021. Race, ethnicity and gendered educational intersections, 

Gender and Education, 33:7, 791-797, DOI: 10.1080/09540253.2021.1967667 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540253.2021.1967667?needAccess=true 
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Shelton, S. A. 2017. “White People Are Gay, But So Are Some of My Kids”: 

Examining the Intersections of Race, Sexuality, and Gender. Occasional Paper Series, 

(37). https://educate.bankstreet.edu/occasional-paper-series/vol2017/iss37/8 

Slatera, Jenny , Jonesb Charlotte and Procter Lisa. 2018. School toilets: queer, disabled 

bodies and gendered lessons of embodiment, Gender and Education, vol. 30, no. 8, 

951–965 https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1270421 

Shelton, Stephanie Anne, Barnes, Meghan E. 2016. “Racism just isn't an issue 

anymore”: Preservice teachers' resistances to the intersections of sexuality and race, 

Teaching and Teacher Education 55, 165-174.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.008 
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 בחינוך הטמעת שוויון מגדרי

 חובה

יישום.  2011אדן, דבורה.   עיונים  . מדיניות שוויון בין המינים במערכת החינוך: השפעות, עיצוב, 
 . 124-143, 4, בחינוך

. "כמו כפפה ליד": נערות מנהיגות בתנועת הנוער. בתוך: מיכאלי, ניר וגרטל, גיל  2020שפר, אופיר.  
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https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540253.2021.1967667?needAccess=true
https://educate.bankstreet.edu/occasional-paper-series/vol2017/iss37/8
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http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.008
file:///C:/Users/aliza/Downloads/1-s2.0-S0190740919311077-main.pdf
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Psaki, Stephanie R., Mccarthy, Katharine J. and Mensch, Barbara S. 2018. Measuring 

Gender Equality in Education: Lessons from Trends in 43 Countries, POPULATION 
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in the Ontario elementary classroom? : Teachers talk about addressing diverse gender 
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 .37-72; 11-36, ירושלים: כרמל, עמ' כוח ומגדר בחינוך

Moreau, Marie-Pierre. 2019. Introduction, Teachers, Gender and the Feminisation 

Debate. Taylor & Francis Group, England & Wales. P. 1-14 

Schmude, Jürgen  and Jackisch, Sascha. 2019.  Feminization of Teaching: Female 

Teachers at Primary and Lower Secondary Schools in Baden-Württemberg, Germany: 

From Its Beginnings to the Present, Geographies of Schooling, Editors, Editors: Holger 
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  שוויון מגדרי בתפקידי ניהול במערכת החינוך: השוואה לאורך -השכלה ואי  .  2017רקח, אודרי.  -אדי
- . עורכים: רינת ארביב תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוךש סיכוי לשינוי?  זמן.  י

 .  282 – 257אביב, -אלישיב | יריב פניגר | יוסי שביט. מכון מופת, תל

otar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104439749#7.711.6.defaulthttps://k 
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שבחרו    .  להיות יועצת? סיפור מסלול התפתחות הקריירה של גברים2017סלע, רונן וסיני, מירית.  
 . 132-112, כרך כ', הייעוץ החינוכיבייעוץ חינוכי. 

http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Yeutz_chinuchi/K20/20-sela%26sinai.pdf 

https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/resources/Measuring%20Gender%20Equalityin%20Education%20Lessons%20fromTrends%20in%2043%20Countries.pdf
https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/resources/Measuring%20Gender%20Equalityin%20Education%20Lessons%20fromTrends%20in%2043%20Countries.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-18799-6.pdf
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104439749#7.711.6.default
http://www.adva.org/uploaded/hafrataedu.pdf
http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Laor/Ktav_Et/Yeutz_chinuchi/K20/20-sela%26sinai.pdf
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Hermann, Zoltán & Kopasz, Marianna. 2021. Educational policies and the gender gap 

in test scores: a cross-country analysis, Research Papers in Education, 36:4, 461-482, 

https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1678065 

Stoet, Gijsbert and Geary, David C. 2018. The Gender-Equality Paradox in Science , 
Technology, Engineering, and Mathematics Education. Psychological Science, Vol. 

29(4) 581–593 

 רשות

  תרבותיים ומגדריים בהישגים -שוויון בהישגים: הבדלים בין-אי  .2017יג׳א, פאדיה.  אבו אלה-נאסר
  . עורכים: רינת תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוךבמתמטיקה. יש סיכוי לשינוי?  

תל-ארביב מופת,  מכון  שביט.  יוסי   | פניגר  יריב   | .  228  –  200אביב,  -אלישיב 
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104439749#7.711.6.default 

 

וח פערים  מה אפשר ללמוד מנית  -. פערי הישגים בין בנים לבנות במתמטיקה ובשפה  2014.  ואלרפ, י
 אלו בקרב תלמידי ישראל? ראמ"ה: הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. 

 

 סיור  - 7.12.21 - 9שיעור 
 

 אין לימודים )צום י' בטבת(  – 14.12.21 - 10שיעור 
 

 
 : (קמפוס – 21.12.21) 11שיעור 

  ושפה שיחים ,אידיאולוגיות

 חובה

דינה.   וחרובי,  טלילה  מגדרי.  2017קוש,  זכויות  לשוויון  בדרך  ריצת משוכות, מכשולים  פורצות  . 
 . 17-46זוהר,  -. עורכות: דינה חרובי וטלילה קושגדרות

Kricheli-Katz, T., Regev, T. 2021. The effect of language on performance: do gendered 

languages fail women in maths?. npj Sci. Learn. 6, 9.  

https://www.nature.com/articles/s41539-021-00087-7 

Pomerantz, S. Raby, R. Stefanik A. 2013. Girls Run The World? Gender & Society, 

Vol. 27 No. 2, 185-207. 

 הרחבה 

רחל.   וארהרד  יפעת  עורכים:ברכה אלפרט  2013זץ  הפרטני.  בייעוץ  מגדר  ושיחה? מאפייני  שיח   .
 . 475-504, מכון מופ"ת, הכיתה ובית הספר במבט מקרובושמחה שלסקי, 

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp2016.02h.pdf
https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1678065
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=104439749#7.711.6.default
https://www.nature.com/articles/s41539-021-00087-7
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 . 335-366, מכון מופ"ת, בית הספר במבט מקרובהכיתה ועורכים:ברכה אלפרט ושמחה שלסקי,  

  נערות .שיחים הגמוניים והשיח החסר בקרב מורות לחינוך גופני לנערות.    2017דביר, אורנית.  -רמתי
 ,. בעריכת: עינת לחובר, עינת פלד, מיכל קומם. מאגנס, ירושליםוגופן מדברות, נוכחות, נסתרות

134 – 113 . 

 

 :(קמפוס – 28.12.21) 12שיעור 

 , תהליכי למידה ויחסי גומלין לימודים כניותות

 חובה

Gabay-Egozi, Limor, Shavit, Yossi and Yaish, Meir. 2014. Gender Differences in Fields 
of Study: The Role of Significant Others and Rational Choice Motivations. European 
Sociological Review, Volume 31, Issue 3, June 2015, Pages 284–297, 
https://doi.org/10.1093/esr/jcu090 

Pomerantz, Shauna & Raby, Rebecca. 2018. Bodies, hoodies, schools, and success: 

post-human performativity and smart girlhood, Gender and Education, to link to this 

article: https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533923 

Kersey, Alyssa J., Csumitta, Kelsey D. and. Cantlon, Jessica F. 2019. Gender 

similarities in the brain during mathematics development, npj Science of Learning, 

4:19' ;https://doi.org/10.1038/s41539-019-0057-x 

  מן הנעשה בעולם  - STEMקידום שוויון מגדרי בחינוך . 2021. עילי מרלין ותמי  ,ברושרחל,  ,זורמן
 2020-2021 סקירת מדיניות שבוצעה עבור המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה,

https://www.szold.org.il/wp-content/uploads/2021/05/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-
%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-
%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-25.4.pdf 

Timiri, Himabindu and Shirazi, Roozbeh. 2019. Legitimate subjects: diverse 

pedagogical practices and gendered subjectivities in high school classrooms, Journal 

of Gender Studies, Vol. 28, no. 2, 171–184  

Kristina Ledman, Per-Åke Rosvall & Mattias Nylund. 2018. Gendered distribution of 

‘knowledge required for empowerment’ in Swedish vocational education curricula?, 

Journal of Vocational Education & Training, 70:1, 85-106, 

https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1394358 

 

 הרחבה 

מדיניות בנושא ייצוג מגדרי בחומרי למידה במערכת החינוך  .  2019  .עדו אבגר  ומריה   ,  רבינוביץ'
 , הכנסת, ירושלים. קר והמידעחמרכז המ, בישראל 

ואריה הוא    כי מתמטיקה היא לחכמים  ״מתמטיקה דומה לאריה.  2016.  הלן  ,פורגזוצביה    ,מרקוביץ
 .  28-39,  27גיליון מספר , 2000מספר חזק , חכם״

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue27/Strong.Number_lion.pdf 

גוונים: מחקר  -רב,  שוויוניות מגדרי בגן הילדים-הבניית שוויון מגדרי ואי .  2019.  אוסנת  ,חוכימה
 .  103  – 87(, עמ' 5) 18 ,ושיח

Shapiro Mary, Grossman Diane, Carter Suzanne, Martin Karyn, Deyton Patricia, & 
Hammer Diane. 2015. Middle school girls and the “leaky pipeline” to leadership. Middle 
School Journal, Volume 46, Issue 5, P. 3-13 

 

https://doi.org/10.1093/esr/jcu090
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533923
https://doi.org/10.1038/s41539-019-0057-x
https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1394358
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue27/Strong.Number_lion.pdf
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 :זום( – 4.1.22)  13 שיעור 

 בחינוך מגדרית אלימות 

 חובה

Tsouroufli, Maria. 2020. ‘School related Gender based violence in England (SRGBV): 
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Meyer, E. J. 2008. A Feminist Reframing of Bulling and Harassment: Transforming 
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 הרחבה 

. נוער גאה במערכת החינוך: גורמי חוסן ומנגנוני התמודדות עם  2017בן עמי, אייל וארהד, רחל.  
 . 317-342, 2, לז חברה ורווחההומופוביה. 

Ollis, Debbie. 2017. The power of feminist pedagogy in Australia: vagina shorts and 

the primary prevention of violence against women, Gender and Education, 29:4, 461-

475, DOI: 10.1080/09540253.2017.1321737 To link to this article: 

https://doi.org/10.1080/09540253.2017.1321737 

Renold, E. 2006. ‘They won’t let us play… unless you’re going out with one of them’: 

Girls, boys and Butler’s ‘heterosexual matrix’ in the primary years. British Journal of 
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Wargo, Jon M. 2018. Lights! Cameras! Genders? Interrupting Hate through Classroom 

Tinkering, Digital Media Production and [Q]ulturally Sustaining Arts-Based Inquiry , 
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 : קמפוס( – 11.1.22)  14 ורשיע

 ינוי ש מחולל שטחה
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Martin, Jennifer L. & Beese, Jane A. 2016. Girls Talk Back: Changing School Culture 

through Feminist and Service-Learning Pedagogies. High School Journal, v99 n3 p211-

233. 

Khalil, Deena & DeCuir, Amaarah. 2018. This is us: Islamic feminist school leadership, 

Journal of Educational Administration and History, 50:2, 94-112,  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00220620.2018.1439904?needAccess=true 

Mehta, Akanksha. 2019. Teaching Gender, Race, Sexuality: Reflections on Feminist 

Pedagogy. Kohl: a Journal for Body and Gender Research, 5(1), pp. 23-30. 

https://research.gold.ac.uk/id/eprint/26271/1/mehta_reflections_on_feminist_pedagogy.pdf 

 הרחבה 

נעמי,  -ויינר תפקיד  2008לוי,  ולשינוי  ההשכלה  לקידום  הראשונות  הדרוזיות  המורות  של  פועלן   .
 . 237-215: 46 דפיםהמגדר של תלמידותיהן, 

Bragg, Sara, Renold, Emma, Ringrose, Jessica & Jackson, Carolyn. 2018. ‘More 

than boy, girl, male, female’: exploring young people’s views on gender 

diversity within and beyond school contexts, Sex Education, 18:4, 420-434, DOI:  
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http://journals.hw.ac.uk/index.php/IPED/article/view/76/57
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https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00220620.2018.1439904?needAccess=true
https://research.gold.ac.uk/id/eprint/26271/1/mehta_reflections_on_feminist_pedagogy.pdf
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