
                                                              
  

  פמיניזם לאורך ההיסטוריה
  מטרות:

 החניכות יכירו את מושג הפמיניזם על שלושת גליו.●
 החניכות ילמדו היסטוריה פמיניסטית וקריאה ביקורתית.●
 החניכות יחקרו את מושג "שחרור האישה", משמעותו והשלכתו על●

 חייהןם.

 עזרים:

 תלבושות בהתאם לדמויות ב״אוטובוס הקסמים״●
 ספר●
 שלטים●
 תמונות של הנשים המדוברות ב״אוטובוס הקסמים״●

 נספחים:

 תמונות של הנשים המדוברות ב״אוטובוס הקסמים״

 מהלך:

  אוטובוס הקסמים1.

 מושיבים את החניכים בצורה של אוטובוס ואומרים להם שיהדקו חגורות כי אנחנו
 הולכים לנסוע בזמן ולראות את אחד התהליכים הכי מהפכניים שקרו במהלך
 היסטוריה. שתי המדריכות מתחלקות לשני תפקידים: אחת מקריינת והשנייה

 ממחיזה. עליכן להכין מראש את כל הציוד והתלבושות הדרושים לממחיזה, רצוי
 שכל אלו ימוקמו מאחורי החניכות כך שהן יופתעו. את התמונות מציגה המדריכה

 המקריינת.

 חשוב להסביר: מתבססים בעיקר על ההיסטוריה של ארה"ב כי זה הכי חד וברור
 מבחינת תהליכים עולמיים.

 
  ** האוטובוס רועד ושפריצים של מים.

 המדריכה המקריינת: ברוכות הבאות למאה ה-19 בארה״ב! התקופה בה נולד הגל הראשון
 של הפמיניזם. הגל הראשון של הפמיניזם הוא כינויה של סדרת פעילויות ומחאות

 פמיניסטיות במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 בעולם המערבי, באנגליה, בארצות הברית
  ובצרפת.

 אליזבת קיידי סטנטון (1815-1902)(**תמונה) ארגנה את הוועידה הראשונה לזכויות
 האישה (1848) כאות מחאה לאחר שלא ניתן לה להשתתף בוועידה נגד העבדות בטענה

 שהיא אישה. לוועידה לזכויות האישה הביאה סטנטון את אחת מהאגדות בחייה – המטיפה
 סוג'ורנר טרות' – אשה שחורה, ענייה, אנאלפביתית, שפחה משוחררת שנאבקה למען

 זכויות לעבדים ולנשים. בכנס באמצע המאה ה-19, אל מול גברים הטוענים לעליונות
 הגברים – נאמה טרות' בלהט וטענה –

 ** המדריכה הממחיזה נכנסת בלבוש בלוי וקוראת בלהט:

 



                                                              
  

 "הגברים אומרים שנשים זקוקות לעזרה לעלות לכרכרה, לשאת אותן מעל שלוליות וכו'. לי
 אף פעם אף אחד לא עזר, האם בשל כך אני לא אישה?! אני חרשתי, שתלתי ועבדתי קשה

 לא פחות טוב מאף גבר, גם הוצלפתי בשוט, האם אני לא אישה?"

**** 

 הקריינית: לקראת סוף המאה ה-19 החלו נשים להתאגד בדרישה לזכויות – תנועה הידועה
 בשם 'סופרזי'סטיות' (החלו לפעול משנת 1869, מאנגלית: Suffrage – זכות הצבעה).
 הייתה זו תנועה עולמית של נשים שדרשו זכות לרכוש, לתעסוקה, להגנה מפני אלימות

  במשפחה, לחינוך ולהצבעה. הן נקטו בפעולות מחאה, הפגנות ושביתות רעב.
 

 ** המדריכה הממחיזה נכנסת עם גרביון כחול ושלט וצועקת את הכיתוב:

 

  ״I wish MA could vote" (הלוואי ואימי תוכל להצביע).
 

 נשים רבות הלכו עם גרביונים כחולים כדי להראות שהן תומכות בהצבעה בקרב נשים.

 

 מבין הסופרג׳יסטיות הרבות ראוי להזכיר את ארנסטינה לואיזה סימונדי פוטובסקי רוז
 (**תמונה) – שנחשבת ליהודייה הפמיניסטית הראשונה (1810-1892) ומהכוחות המרכזיים

 של תנועת הסופרזי'סטיות האמריקאיות. ב-1949, בעקבות פועלה, משתנה החוק
 האמריקאי ומאפשר לנשים לרשת רכוש ולהיות בעליו החוקיים של רכוש.

**** 

 הקריינית: המאבק המתואר כאן זכה גם לשם 'הפמיניזם הליברלי' – מאבק שמייסדותיו
 האמינו כי במתן זכויות שוות לנשים יבוא הקץ על בעיותיהן של נשים.

 72 שנה לאחר הכנס הפמיניסטי הראשון בו נוסחה הדרישה לשוויון זכויות וזכות בחירה,
 אושר ב-18 באוגוסט 1920 התיקון ה-19 לחוקת ארצות הברית המקנה לנשים את הזכות

 לבחור:

 



                                                              
  

 ** המדריכה הממחיזה מקריאה באופן סמכותי את התיקון לחוקת ארה״ב: ״זכותם של
 אזרחי ארצות הברית להצביע לא תבוטל או תוגבל על ידי ארצות הברית או על ידי שום

 מדינה בגלל מין. לקונגרס תהיה הסמכות לאכוף תיקון זה על ידי חקיקה מתאימה״.
 

 מדינות נוספות הצטרפו למהלך. בבריטניה, למשל, הוחלט ב-1928 על מתן זכות הצבעה
 לנשים נשואות מעל גיל 30 בלבד.

 הגל הראשון של המאבק הפמיניסטי למעשה הסתיים עם קבלת זכות ההצבעה והחזרה של
 המאבק בפמיניסטי לזירה הציבורית תהיה רק בשנות ה-60 של המאה ה-20, עם הגל השני

 של הפמיניזם.

***** 

 האוטובוס שוב נוסע ורועד, שפריצים של מים.

 הקריינית: ברוכות הבאות לשנות ה-60! הגל השני של הפמיניזם!
 מלחמות העולם הביאו לשינוי במעמד הנשים – לא בשל הבנה רחבה כי נשים הן שוות

 זכויות, אלא משום שהנשים נכנסו לשוק העבודה לתפקידים שנשארו לא מאוישים מכיוון
 שהגברים היו ברובם בחזית.

 עם תום מלחמת העולם השנייה, שבות נשות ארה"ב לתפקידן הקודם, להיות רעיות
 ואימהות בפרברים נוחים. נוחים עד שעמום מדכא. 38% מהנשים האמריקאיות שעבדו

 בשנות השישים הוגבלו למשרות של אחיות או מזכירות ולא ניתן להן לממש את הפוטנציאל
 שלהן. הן טעמו מטעם החופש והעבודה בזמן שגברי ארה״ב לחמו בקרב אך נדרשו לחזור

 לפינתן הקטנה מיד לאחר שחזרו.
 

בטי פרידן (1921-2006)(**תמונה), פעילה פמיניסטית אמריקאית ויהודייה, מפרסמת ב-
 1963 את ספרה 'המסתורין הנשי' ובו תיאור מדכא של חברותיה שהפכו לעקרות בית

  משועממות.
 

 ** המדריכה הממחיזה יושבת ומקריאה מהספר בלהט (רצוי עם משקפיים):
 ״ואתם! מערכת החינוך והפרסום! אתם שלא הפסקתם להגביל את הנשים למטלות הבית

 בלבד וצמצתן את אפשרותנו לצמוח ולגלות את זהותנו האינדיבידואלית״.
 

 הקריינית: הספר הפך לרב מכר בקרב נשות מעמד הביניים והביא למאבק על תעסוקה
 ועבודה: דרישה לשכר שווה ולשוויון הזדמנויות בתעסוקה.

 באותה תקופה סוערת של מאבקים נגד גזענות, תנועות שחרור ואנטי מלחמתיות ובעיקר
 המהפכה המינית ושחרור המיניות (לפחות ברמת ההצהרה), נולד הפמיניזם הרדיקלי אשר

 הביא לדרישה לשינוי שהוא מעבר לשינוי חוקי – הוא דרש שינוי תודעתי שיאפשר לנשים
 לצאת מהבית, לעבוד, להתמודד על משרות מבלי שהן או סביבתן כבולות לתפיסות

 מסורתיות על נשיות ונשים – אישה מסוגלת. לא לכל הנשים מתאים לחכות בבית עם ארוחת
 צהריים חמה, חיוך וסינר.

 הפמיניזם הרדיקלי הוא תוצר של הבנה שהלכה והתגבשה כי החברה האנושית רוויה
 במיתוסים ובאתוסים על תפקידיהם של נשים וגברים, וכי שינוי חוקי וציבורי אין בו די - נדרש
 שינוי חינוכי ותודעתי לגבי זכויותיהן של נשים על גופן ולגבי האופן בו מדברים על נשים ואל

 נשים.

 

 



                                                              
  

 מבשרת הזרם הרדיקלי היא הפילוסופית הצרפתייה סימון דה בובואר (1908-1968)
 (**תמונה), שספרה 'המין השני' (1949) היווה מקור לפמיניזם הרדיקלי ובו אמרתה הידועה:

  הממחיזה היא סימון דה בובואר נכנסת עם שלט ועליו כתוב:
 "אין אשה נולדת אשה, היא נעשית אשה".

 לאחר מכן היא מספרת לחניכות: ״אני אסביר לכן למה התכוונתי. מתוך ההבנה כי החברה
 מסלילה נשים וגברים לתפקידים מוגדרים מגיל צעיר מאוד, אנחנו מבינות כי עצם העובדה

 שנולדנו נקבות אינו אומר שעלינו לקבל את אותו מעמד חברתי בדומה לאימהות שלנו. אנחנו
 סובלות מדיכוי הנובע משימור פער מעמדי בין גברים לנשים. ההסללות החברתיות

 המופעלות עלינו הן אלו דורשות מאיתנו לאמץ התנהגויות נשיות מסוריות, אך עלינו לומר
 להן לא. עלינו לבוא ולהראות שניתן להיות אישה אחרת, עצמאית, חזקה וחריפה, בלתי

  תלויה בדבר ושווה לא פחות מגבר״.

 הקריינית: בגל השני קמו ארגונים ומפלגות שיצרו מקומות עבודה עבור נשים, פעלו על מנת
 לקדם השכלה שוויונית לכל המינים (עוד לא היה קיים המונח ״מגדר״) וקידמו שליטה של

 נשים בגופן, למשל ע״י המצאת הגלולה למניעת הריון. באותה התקופה הפלות אושרו
 לראשונה בארה"ב ונערכו הפגנות נגד תחרות מלכות היופי משום שנשים הן לא חפצים

  המוצגים לראווה ולהשוואה.

***** 

 האוטובוס שוב נוסע ורועד, שפריצים של מים.

 הקריינית: ברוכות הבאות לשנות ה-80! לגל השלישי של הפמיניזם!

 לצד התנועה הפמיניסטית החלו לקום תנועות מחאה רבות (שחורים, הומואים וכד') ותנועות
 פמיניסטיות חדשות צצו (התנועה הפמיניסטית החלה להתפצל). הן הבינו כי הנשים אינן רק

 נשים לבנות ממעמד הביניים, עולם הנשים מורכב מגוונים רבים ובהתאם להם זרמים רבים -
  פמיניזם לסבי, פמיניזם שחור, פמיניזם ראדיקלי, פמיניזם ליברלי ותנועות נוספות.

 ** הממחיזה נכנס עם שלטים אשר על כל אחד מהם כתוב זרם אחר לפמיניזם: פמיניזם
 לסבי, פמיניזם שחור, פמיניזם ראדיקלי, פמיניזם ליברלי.

 הקריינית: הגל השלישי של הפמיניזם ניסה לתקן את הטעויות של הגל הראשון והשני, הציב
 את המיניות הנשית במרכז והעלה על הנס את השוני בין אישה לאישה, בין פמיניסטית

 לפמיניסטית.

 אחד ממקרי הבוחן של הגל השלישי הוא הלחימה בהטרדות המיניות.

 ** הממחיזה:
 קוראים לי אניטה היל (**תמונה), אני עורכת דין ואפרו אמריקאית גאה. קלרנס תומאס,

 המועמד לתפקיד השופט בבית המשפט העליון בארה״ב, הטריד אותי מינית. תומאס מוצג
  כבעל אופי טוב ונעים, מה ששימש כבסיס החזק ביותר למינויו.

 לא כך הדבר!
 כשנתיים תפקדתי בתור העוזרת של תומאס ובמהלכן הוא לא הפסיק להזמין אותי לדייטים,

 וגם אחרי שסירבתי הוא התעקש לדבר איתי על נושאים מיניים ואף תיאר בפני את מבנה
  וגודל איבר מינו.

 הוא דיבר על... דברים כמו נשים שמקיימות יחסי מין עם חיות ועל סרטים שמראים סקס
  קבוצתי וסצנות אונס.

 



                                                              
  
 

 הקריינית: הוועדה, שהיו חברים בה גברים בלבד, אישרה את מינוי של תומאס על אף
 טענותיה של היל לגבי ההטרדה המינית, אישור שהכעיס פוליטיקאיות ועורכות דין רבות.

 העניין הציבורי בעדותה של היל עורר מחדש את המודעות והשיח הפתוח בנושא הטרדות
 מיניות במקום העבודה, ובזכות עדותה האמיצה של היל החלה הלחימה בהטרדות המיניות.

 

 שאלות לדיון:

 מה ההבדלים בין הגלים השונים? (הגל הראשון - הכרה בנשים כבעלות מעמד דומה●
 לשל גברים. הגל השני - הבנייה חברתית של תפקיד האישה כמעמד מדוכא. הגל

 השלישי - הבדלים בין נשים, לא כל אישה דומה לאישה אחרת, מורכבות נשית)
 האם אתן חושבות שהגלים החליפו אחד או את השני או שהם התקיימו ו/או●

 מתקיימים במקביל? (למדריכה: לא כל גל הסתיים עם תחילת הגל הבא אחריו, אלא
 המשיך במקביל לגל החדש. למשל, הגל השלישי הגיע על מנת לתקן את עוולות
 הגל השני, על אף שהיו זרמים בפמיניזם שהמשיכו לפעול בהתאם לגל השני גם

 בתקופת הגל השלישי. יש טענה שאומרת שהגל הראשון הסתיים עם קבלת זכות
 ההצבעה).

 האם אתן חושבות שהגל שהשלישי הסתיים?●
 באיזה גל אנחנו נמצאות כרגע?●
 האם אתן חושבות שבעתיד יהיו עוד גלים שונים?●

 

 למה מדברים על פמיניזם בהקשר הגאה?2.

 נתחיל בשיח עם החניכות ונסיים בהסבר הדוק וחד משמעי.
 

 מהן נקודות ההשקה בין פמיניזם למאבק הלהט״בי?●
 האם יש קבוצות בקהילת הלהט״ב שפמיניזם לא נוגע להן? אם אין, איך זה נוגע לכל●

 קבוצה באופן פרטני.
 האם מגדר הוא עיסוקם גם של גברים הומואים ונשים לסביות או שזה נושא ששמור●

 לטרנס*?
 האם שוויון מלא לנשים (הן מבחינה חוקית והן מבחינה חברתית) יוליד שינוי גם●

  בקהילה הלהט״בית?

 הפמיניזם הוליד את המאבק הלהט״בי, גם מבחינה כרונולוגית היסטורית וגם
 מבחינה מושגית-ערכית. לעיתים החלפת מילים בודדות מ״נשים״ ל״להט״בים״ תציג

 מטרות זהות לשתי התנועות.

 בראש ובראשונה, גם התנועה הפמיניסטית וגם התנועה הלהט״בית נלחמות
 בפטריארכיה. בדומה לפמיניזם, התנועה הלהט״בית מדברת רבות על חופש מגדרי

 שגם הוא בפני עצמו אקט של לחימה בפטריארכיה ועל כן הן משיקות. פירוק מבני
 הכוחות הקיימים בעולם במשך מאות רבות של שנים הוא מטרתם המשותפת.

 מעבר לכך, תיאורטיקנים רבים טוענים כי גם נטייה מינית היא למעשה מגדר שונה
 ולכן גם הלהט״בים הסיסג׳נדרים (המין שלהם תואם למגדר שלהם) נלחמים את

 הלחימה בפטריארכיה לטובת החופש המגדרי שלהם ושל חבריהם - למשל,

 



                                                              
  

 הומואים נלחמים לטובת שחרור מגדרי על מנת לקבל לגיטימציה לדרך חייהם ועל
  החופש לסגל לעצמם מאפיינים קרוס-מגדריים.

 יש כאן לחימה בהטרו-נורמטיביות ובתפקידים המגדריים המסורתיים. א.נשים
 משתחררות מגבולות המגדר שלהן בזכות המאבק הפמיניסטי לא פחות מהמאבק

 הלהט״בי.

 סיכום3.

 כל חניכה מקבלת דף שבו היא צריכה לצייר או לכתוב מה אומר בשבילה מושג
  שחרור האישה. יש לאפשר לחניכות להסביר את עצמן במידה והן מעוניינות.

 דיון:

 האם ברגע שנשים יהיו שוות לגברים בכל דבר ועניין אפשר יהיה להגיד●
 שנשים משוחררות?

 למה צריך יום מיוחד לנשים חוץ מההקשר ההיסטורי? האם זה משמר את●
 התבניות המגדריות הקיימות?

 לסיכום, לפמיניזם נוספו לאורך השנים זרמים רבים ואפיקי מחשבה שונים. פמיניזם
 אינו מושג חד משמעי והוא מכיל בתוכו הרבה חיכוכים ואי הסכמות. כל שהוצג עד

 כה מביע סקירה היסטורית בסיסית ולא מקיפה למושג הפמיניזם, עליו ניתן לדון עוד
  שעות רבות.

 האם יש גל רביעי לפמיניזם המתקיים ברגעים אלו? צאו לבדוק, התשובה אינה חד
  משמעית.
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