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 נספח טקסטים 

 

 ?מגדר מגדירים צעצועים איך: ות.ילדים : משחק1מאמר 

 מגזין "את"( 2017 במרץ 23סמדר  הללי  )מעובד מאת

 רמת לבין שלנו הקטנות הבנות משחקות שבהם הצעצוע ומטבחי הבובות בין הקשר מה

  מראים  לאחרונה שהתפרסמו  מחקרים. קשר שיש מסתבר? בוגרות כנשים שלהן  ההכנסה

  הילדים משחקים שבהם הצעצועים של הסטריאוטיפית המגדרית החלוקה בין קשר שיש

  לשחק  מכוונות שילדות  מכיוון. כבוגרים יעשו שהם  הבחירות לבין, צעיר מגיל כבר שלנו

,  יותר גבוה טיפולי במקצוע  יבחרו שהן הסיכוי ", טיפולי" אופי בעלי  עדינים בצעצועים

 . במיוחד גבוהות במשכורות ייניםמתאפ לא, כידוע, טיפוליים ומקצועות

 מחקר שמראה כפי, לבנים בעיקר משווקים עדיין טכנולוגית אוריינטציה עם צעצועים

 בתקופת להתנסות ממעטות שבנות שמראה דוח פרסם הישראלי החינוך משרד גם. בריטי

 זאת. הבנים בחזקת המדעיים התחומים נשארים וכך, הזה מהסוג במשחקים הילדות

 – אשמתן לא זאת". גבריים"כ האלה התחומים את לקטלג צעיר מגיל נוטות תבנו, ועוד

  אפשר ". "בנות של" לצעצועים" בנים של " צעצועים בין מפרידות הצעצועים חנויות רוב

 בין  החלוקה את שמדגיש, 1תּוהקמעונ בתחום שגור מונח', הוורוד המעבר' על להסתכל

 טומי " של השני הסניף את אלו ימיםב שפותחת, ברקן חמוטל אומרת", לבנות בנים

, בובות יהיו הוורוד במעבר. "בצעצועים מגדרית הפרדה עושה שלא חנות, שלה" ואניקה

  צעצועים  יהיו, לבן מתנה תחפשו  אם. ורוד יהיה והכול , לילדות טיפוח מוצרי , יצירה מוצרי

 ". יותר רחב יהיה הצבעים ומנעד, רובוטיקה, מדע, ההרכבה בתחום

  מגיל כבר שלנו הילדים את  מכניסים אנחנו, רצוני לא  שאפילו להניח סביר, מודע לא באופן

 .מראש ידועה  כרוניקה עם למסלול אפס

 לבנות  נמוכים ציונים

, שונה בצורה שלנו הילדים את לחנך ממשיכים אנחנו מודע בלתי שבאופן מראים מחקרים

 נתנו  שמורים מראה בבריטניה יסודיים ספר בבתי שנערך מחקר. נולדו שאליו המגדר פי על

 בכיתות מדברים בנים. לבנים מאשר יותר נמוכים ציונים במתימטיקה שנבחנו לבנות

 וגננות  מורות. ממנו קטן אף או הבנות למספר זהה כשמספרם גם, מבנות יותר הרבה

 
 (מסיטונות ההיפך)זעיר מסחר, ליחידים מכירה 1
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 טוענים, מודע באופן קורה לא זה. לבנים יותר גדול פיזי פעולה מרחב מאפשרות

 . בנות הן בנות. בנים הם בנים. מוטבע כנראה שלנו בהגדרות משהו. המחקרים

  היקף  שכך כיוון, הצעצועים מיצרני גבית רוח מקבלת בצעצועים ולבנות לבנים החלוקה"

 20 של פאזל יש אם. "ברקן אומרת", תמידי באופן מוכפל שלהם הפוטנציאלי המכירות

  פאזל  לרכוש ארצה לבני  אבל .הבכורה לבתי אותו  אקנה, נסיכה של תמונה  ועליו חלקים

  ארכוש , ילדיי לשני התפתחותית מתאים שהפאזלעל פי  אף, וכך. לבנים שמתאים, אחר

 את שמעודד מי שיש לכך מודעות. במודעות מתחיל השינוי. אחרים בצבעים נוסף פאזל

 ". קרים מסחריים משיקולים הזו החלוקה

  את ולהפגין החוצה  לצאת הבנים את דולעוד, הבנות על יותר לגונן, כהורים נוטים אנחנו"

 בכירה  ומרצה ומגדר נשים ללימודי התוכנית ראשת, שיפמן סמדר ר"ד אומרת", כוחם

  כך  אחר. בלט לחוג  ובת, ודו'ג לחוג ללכת בן לעודד, "אביב תל באוניברסיטת לספרות בחוג

 ". ומעדיפים מעדיפות שהם מה שזה חושבים אנחנו

", פוליטי, כלכלי, חברתי כוח באמצעות מוחלשות אאל מיסודן חלשות אינן נשים"

 מביא  מודעות חוסר. מינית ופגיעה מיני חינוך, מגדר בתחומי מרצה, גולדן מיכל מסבירה

  חוסר  את משמרים ההורים  אנחנו ובכך, בנות לעומת לבנים אחרת להתייחס  רבים הורים

 המגדרית להבניה שלו הילדה את להתאים הרצון יש הורה לכל, בנוסף. המגדרי השוויון

 כמצופה  להתלבש או לשחק, להתנהג שלנו הילד את נעודד לעתים לכן. ממנו המצופה

 ".שייך  הוא שאליו מהמגדר

 מרגיעה ", מכך מתלהבת לא שלנו שהחברה גילה לא עוד פשוט בבובות לשחק שאוהב ילד"

 בילדיו לטפל ידע הוא, גרוע הכי במקרה. לחשוש מה ואין, להתרגש מה אין. "שיפמן ר"ד

  במכוניות  שמשחקת ילדה'. בנות של' במשחקים שיחקו שלא מחבריו יותר טוב ובהוריו

'  ההתאמה אי . 'אדומה  נורה להדליק אמור זה מדוע רואה לא ואני , מהנדסת תהיה אולי

 ".שלנו החברה ידי על מובנית  רק היא, קיימת באמת לא

 אומרת ", ולבנות לבנים שונה מלכודת יוצרות המערבית בחברה המגדריות ההבניות"

 הזאת הציפייה. ואימהיות צנועות זמנית ובו, ומיניות יפות להיות מבנות מצופה. "גולדן

 בבנות מינית ולפגיעה להחפצה חברתית ולגיטמציה ריצוי כדי עד פסיביות, בלבול מייצרת

  את  משמר מגדרי  חינוך חוסר. וחזק קשוח, גבר־גבר להיות מצופה מבנים .ובנשים
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  ולא  לעשייה שלהם היכולת  את מצמצם, רגשות לבטא  מבנים מונע  – האלה התפקידים

 ". בנים אצל אלימה  התנהגות מעודדים אלה כל. לחולשה 2לגיטמציה  נותן

 ?בעניין  לעשות יכולים אנחנו מה

 התייחסות תוך, חייהם של שלב בכל, בפתיחות לחקור אותם עודדו. לבחור לילדים תנו"

 .שיפמן ר"ד ממליצה", למגדר להתייחס  בלי הםשל העניין לתחומי

 בחירה ולא חופשית בחירה לבחור לילדה אפשרו לילדים צעצועים קונים כשאתם, למשל"

 בנושא בית שיעורי כשיש. "גולדן מסבירה", לבנים וכדורגל לבנות בובות כמו, מגדרית

 שרובנו  גבריםה המנהיגים על רק ולא חזקות נשים על גם להם ספרו, לדוגמה, מנהיגים

 ".מכירים

 

  ?להתחרות רוצות נשים : האם2מאמר 

 (2019, אוגוסט ליסט, אלכסון  וג׳יון  גניזי )מעובד מאת: אורי 

 והגברים הנשים  בכמות לפערים שאחראי הוא ובתחרותיות ביכולת מולד שהבדל ייתכן

 ?מנםוהא. בכירים בתפקידים

 במסגרת צהריים נאום, דאז רווארדה אוניברסיטת  נשיא, סאמרס לארי נשא 2005 בינואר

  לעורר  ניסיון"כ הנאום את שהציג לאחר. ובהנדסה במדע העבודה כוח לגיוון הוועידה

 אם תהה הוא. המינים בין היומין עתיקת במלחמה גדולה פצצה הטיל הוא", פרובוקציה

  נשים  בקרב המדענים בשיעור העצום להבדל  האחראי  הוא ביכולת מולד שהבדל ייתכן

  בנחיתות  מצויות נשים אם  תהה סאמרס, אחרות במילים. גברים בקרב שיעורם מתלעו

  כשמדובר  בפרט — המדויקים  במדעים להצטיינות הקשור בכל מולדת  אינטלקטואלית

 .בגאונות

  ביולוגית , הופקינס ננסי. וחריפה רחבה, מהירה היתה סאמרס של נאומו על התגובה

 השני כגורם' יכולת'ב נקב שהוא ובדה הע. "במחאה החדר את עזבה, מאם־איי־טי

 אחוז 50ש־ מוסד מנהל בעודו זה את ועשה, לפסגה מגיעות אינן שנשים לכך בחשיבותו

.  לתקשורת הופקינס אמרה," מאוד אותי  מטרידה — נשים הם  בו מהסטודנטים

 
 ללגיטימי  דבר הפיכת, חוקי הכשר מתן 2
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 המערכה  יתהיה כבר רב לא זמן ובתוך, השתוללה והלאומית המקומית התקשורת

 . בעיצומה סאמרס של לפיטוריו

  חברו  שנים אלפי במשך. שנים ארוכת מסורת עם אחד בקנה עולים  סאמרס של דבריו

 בספר. גברים כמו ושאפתניות תחרותיות אינן נשים מדוע להסביר בניסיון והמדע התרבות

 אך, אזרחיות היו מנםוא נשים העתיקה ברומא. בה ימשול שאדם לחווה נאמר" בראשית"

  רבים  וחוקים תרבויות , דתות. ציבוריים בתפקידים להחזיק או ע להצבי עליהן נאסר

 ". הגברי עולם"ב להתחרות מהן ולמנוע נשים לשעבד ממשיכים העולם ברחבי

  טען  שנה 150מ־ יותר לפני אשר, דרווין רלס'צ של חותמו  את גם נושאים  סאמרס של דבריו

 תורת שימשה ואילך מאז. ההזדווגות על בתחרות לנצח כדי התפתחו מצליחים שזכרים

 יותר  ואלימים תוקפנים כללי באופן גברים מדוע להסביר כדי דרווין של הטבעית הבֵררה

,  חיים בעלי ולהרוג אחרים משבטים בגברים להתחרות נדרשו גברים, הכול אחרי. מנשים

 וגידול ההולדה שמחיר הוא המרכזי הרעיון. בהם וטיפלו ילדים גידלו הנשים ואילו

 שגברים  מכאן. גברים אצל מאשר נשים אצל יותר גבוה( והנקה לידה, יריוןה) הצאצאים

  להיות  צריכות נשים ואילו, האפשר ככל רבים צאצאים להוליד כדי להתחרות צריכים

 .הנכון הגבר בבחירת בררניות

  נקבות,  בקרב היחסית ָלאי־תחרותיות אחראית  אכן האבולוציה, הציע שדרווין כפי, אם

  האבולוציה . משמעותית  השפעה תהיה לא תרבותיים  שינויים של שנים מאות לכמה הרי

  מספר לעומת בטל עדיין בכירים בתפקידים הנושאות הנשים מספר מדוע  להסביר יכולה

 .דומים  בתפקידים הגברים

 

 ?מתחרות נשים מידה באיזו

 כמו, מסוימים בתחומים מגברים יותר מצליחות שנשים אף כי  היא העצובה העובדה

  המין  הם גברים בו אשר, העתיק הדברים בסדר מהפך לחגוג סיבה כל אין, גבוהה ההשכל

 הברית בארצות בחברה ביותר הבכירים התפקידים את מאיישים עדיין גברים. השולט

 1970ב־ אחוז 48מ־ עלה העבודה בשוק הנשים של השתתפותן שיעור. כולו העולם וברחבי

 הרואים  יש .אישה היא בכירים מנהלים שהחמי מכל אחת רק אבל, 2011ב־ אחוז 64ל־

 נשים, זאת ועם . האמריקאית בהיסטוריה ביותר הגבוהים שהם משום, הישג אלה בנתונים

 זכו טרם נשים , וכןלשלהן מקבילות במשרות  המחזיקים מגברים פחות משתכרות עדיין

 . ציבוריים  בתפקידים אפילו לשוויון
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  מצליחות אינן נשים  שבגללן לסיבות אשרב השערות מעלים חוקרים  שנים עשרות זה

בכך  קשור מהעניין גדול שחלק חושבים אנחנו, אישי באופן. הזכוכית תקרת את לפרוץ

  שונה  באופן מגיבים והם , לתחרותיות הקשור  בכל  שונות העדפות יש ולנשים לגבריםש

,  תחרותיות ומעבודות  ממסגרות נמנעות רבות שנשים מראה שלנו  המחקר. תמריציםל

 . יחסי דירוג באמצעות בהן נקבעת שהמשכורת

 טובות פחות לא שהן הראשון מהרגע להוכיח צריכות בטכניון לומדותה נשיםבישראל 

  יותר  קשה לעבוד צריכות שהן היא המובלעת וההנחה, ובמדעים במתימטיקה מהגברים

  ומדעניות  מטיקאיותיכשמת קורה איינשטיין. מה להיות יכולות הן שגם להראות כדי

  ושלוש  גברים שלושה  של מקבוצות ביקשנו , זאת לגלות כדי? בגברים מתחרות חכמות

בניסוי התבקשו  המשתתפים . תשלום תמורת במחשב מבוכים של סדרה  לפתור נשים

דקות וקיבלו דולר תמורת כל מבוך שפתרו.   15לפתור מבוכים רבים ככל האפשר בתוך 

הללו, מצאנו שהישגי הנשים היו  כאשר בדקנו את הצלחתם של המשתתפים בקבוצות 

אבל המשתתפים בקבוצות האחרות קיבלו תמריץ תחרותי: מי   .דומים לאלה של הגברים

בממוצע אותו  במצב התחרותי הנשים פתרו .שיפתור הכי הרבה מבוכים יקבל יותר כסף

שנשים תחרותיות  מספר מבוכים שפתרו במצב הלא־תחרותי. נדמה כי ההשערה שלנו

מעניין לראות ם תקפה גם במקרה זה של הסטודנטיות המבריקות בטכניון. פחות מגברי

החל מבחירת מקצוע ועד העדפות ענפי   גם בתחומים נוספיםהיבטים נוספים של תופעה זו 

  הספורט.

 מבחינה  בעולם ביותר הקיצוני םבמקו התחרותיות של הביולוגי הבסיס את לבחון יצאנו

 האם : הבאה השאלה על אור לשפוך לנו פשרהא   גותתנההה של יסודות ה חברתית. חקירת

 ?  מגברים פחות תחרותיות  החברה שדרות מכל נשים

 בטנזניה 3הפטריארכלי המסאי שבט

 שלמרגלות במישורים  הבקר רועי אבותיהם מסורת את ממשיכים הגאים המסאי בני

,  יותר רבים בקר ראשי יש שלגבר ככל, המסאי אצל. באפריקה הגבוה ההר, רו'הקילימנג

 עשיר  לגבר, המסאי בקרב. מנשותיו יותר  לו חשובות גבר של פרותיו. יותר עשיר הוא כך

  תשאלו  אם. הנשים כלפי  מאוד אכזרית המסאי תרבות . נשים עשר  להיות  יכולות בבקר

. כנועות להיות לומדות נשים לידתן מאז. בניו את רק ימנה הוא?" לך יש ילדים כמה, "גבר

 . מגבולותיו לצאת עליהן ונאסר, ובכפר בבית עובדות נשים
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  לגברים מאוד דומים  בטנזניה והנשים הגברים נמצא שבבדיקת משימות של תחרות 

 אחוז 26 רק אך, להתחרות בחרו המסאי מגברי אחוז 50. מפותחות מדינותב ולנשים

 אולי, זאת להתחרות. ועם רצו לא פשוט  הנשים שרוב נראה שוב. בכך בחרו מהנשים

 . מערביות בתרבויות הנשים מן תחרותיות פחות  הרבה היו לא הן ,במפתיע

 

  2016נשים וגברים : 3טקסט 

 ( 2016, אוגוסט מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
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 דף עזר לבחינה 

 תחביר

 

 שאלה  משפט , ציווי משפט, חיווי משפט :במשפט ההבעה דרכי

 מחובר/מאוחה איחוי טמשפ, מורכב משפט, פשוט  משפט: המשפטים סוגי

 (אין , יש: פועל  דמוי) קיומי  נשוא, שמני נשוא ,  פועלי נשוא :  הנשואים סוגי

 תמורה , לוואי , תיאור, מושא, אוגד, נשוא, נושא: במשפט  התחביריים  התפקידים

,  תנאי, מצב, אופן, תכלית, סיבה, זמן , מקום: התיאור ופסוקיות התיאורים סוגי
 ויתור 

 קריאה ,  פנייה, הסגר: במשפט  תלויים הבלתי החלקים 

 כולל  חלק, ייחוד  חלק, מורחב   נשוא,  סתמי נושא: מיוחדים משפט מבני

  סיבה , זמן, הדגמה, ברירה, השוואה, צמצום, והוספה ריבוי : לוגיים קשרים
 תנאי ,  ויתור,  ניגוד,  תכלית, ותוצאה

 


