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 תקציר

ה של נשים נמצאות כיום בלב השיח הציבורי. ובאפליהמינים בין שוויון -באיהעוסקות סוגיות 

כחלק משיח זה נתונה גם מערכת החינוך תחת בחינה ביקורתית, שבעקבותיה מגובשת 

כחי בוחנים והמכוונות לצמצום אפליה על בסיס מגדרי. במאמר הנ מדיניות ומופעלות תוכניות

בישראל, מתמקדים בבנות ומשיבים לשאלה מהי יסודי -העלהמחברים את החינוך הגופני 

מעניקים אנשי מקצוע )נשים וגברים( בחינוך גופני למגדר ולנערות בחינוך הגופני. משמעות שה

מורות והיתר מפקחות ומפקחים ומורי מורות.  19אנשי מקצוע, ביניהם  29במחקר רואיינו 

מחברי המאמר מזהים כי העמדות בשדה מייצגות את השלבים השונים בהתפתחות הביקורת 

הפמיניסטית על החינוך הגופני. כלומר, ישנן בשדה תפיסות דומות לאלו של התקופה שקדמה 

ל הביקורת להתפתחות החשיבה הפמיניסטית, תפיסות המייצגות את הגלים השונים ש

הפמיניסטית, וגם כאלו שמתכתבות עם עמדות מורכבות בקשר לחברה בכלל ולנערות בפרט, 

ומזהות בחינוך הגופני הזדמנות לעצב סדר חברתי חדש. מתוך כך עולה הטענה כי החשיבה 

הפמיניסטית לא שולבה עדיין באופן מוסדי בתהליכי הכשרה להוראת חינוך גופני וגם לא 

כיווני כמה  מחבריםהודים המעצבות את התחום. בחלקו האחרון מציעים בתוכניות הלימ

ת החינוך להוראתכניות ההכשרה בהוראה בשדה, ה דרכיבתוכניות הלימודים, פעולה לשינוי ב

  העתידי. וברמת המחקרהגופני 

 .חינוך גופני, מגדר, פמיניזם: תארנים

 במרכזנמצאות כיום  נשיםה של ובאפלי המיניםבין  שוויון-באיהעוסקות סוגיות 
של מערכת ביקורתית פנה זרקור לבחינה ומכחלק ממנו ו, השיח הציבורי והתקשורתי

 הספר-זירה ספציפית בתוך ביתמשמעות המגדר בבוחן את הנוכחי מאמר ה. החינוך
 יסודי-העלבחינוך הממלכתי מתמקד בחינוך הגופני של נערות , וחינוך הגופניב –
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 ףהשתתלנערות רבות נמנעות מש יםראממחקרים שנערכו במדינות שונות  .בישראל
בשיעורי חינוך גופני, וגם כשהן משתתפות, חלקן מצמצמות את מעורבותן בשיעור 

 ;Mitchell, Gray, & Inchley, 2015; Robyne, 2010:לדוגמה)לרמה נמוכה ביותר 
Scraton, 2013; Slater & Tiggemann, 2011; Talbot, 2017) .גם בישראלנראה ש, 

היום, . םהמנסות להתחמק מו אוהבות את שיעורי החינוך הגופני אינןרבות נערות 
 תלמידות, עם בנות שמציגותטורים פ  עם  מורות נאלצות להתמודדהיותר מבעבר, 

שחרור בגלל בקשות רבות לעם ו ספורט שמגיעות לשיעורים ללא תלבושת או נעלי
נורות אזהרה  לשמשצריכות תופעות אלו . )2017רמתי דביר, ( מיחושים וכאבים

חינוך הגופני ודרכי ההוראה בהתכנים  תהתאמה ביקורתית של לבחינקוראות ה
 . יסודיים בישראל-עלהספר ה-לנערות הלומדות בבתי

 ביחס לנערות אנשי מקצוע בחינוך הגופניאת הנחות היסוד של לבחון  נוביקש
בחלק שיעורים עצמם. ב הנחות אלובהם מעצבות שאת האופנים ו וביחס למגדר

כפי שהתפתחה  ,הגופנימוצגת ביקורת פמיניסטית על החינוך של המאמר  הראשון
מאפייני החינוך הגופני  מוצגיםבחלקו השני . של המאה הקודמת שמוניםמאז שנות ה

שבחן את מחקר ה מוצגבחלק השלישי . ספר בישראלה-נלמד בבתימקצוע ליבה הכ
 אנשי מקצוע עמדותטיפולוגיה של ממנו עולה ו, בישראל החינוך הגופני של נערות

של משמעות נדונה הבהמשך  .נערותבחינוך הגופני של  מגדרמשמעות הל ביחס
 חלקב, ואותהגורמים המשמרים היום של החינוך הגופני ו-טיפולוגיה בחיי היום

, בתהליכי לימודיםהת וכניובת ליישום עקרונותכמה מציעים  אנווהאחרון הרביעי 
 ,וברמת המחקר העתידי להוראת חינוך גופניהכשרה בתהליכי הההוראה בשדה, 

לנערות מותאם לשיהפכו את החינוך הגופני בישראל  לעמוד בבסיס שינויים שעשויים
  קדם שוויון מגדרי.מלתחום הו

 : סקירה והתפתחותהגופני החינוך על המגדרית הביקורת

מאז שנות השמונים של המאה העשרים מופנית אל החינוך הגופני ביקורת מגדרית 
 ;Flintoff & Scraton, 2001)ששאבה את הרציונל שלה מהחשיבה הפמיניסטית 

MacDonald, 1997) בדומה לגל הראשון של הפמיניזם שדרש שוויון זכויות לנשים :
פמיניסטית הראשונה על -הביקורת המגדריתהתמקדה משפטי, -בהיבט החוקתי

וכשם שהגל השני של  .החינוך הגופני בדרישה לחלוקה שוויונית של המשאבים
 ,McRobbie)הכוח המגדריים בחברה ובמוסדות ממוגדרים  הפמיניזם עסק ביחסי

התמקדה בהקשר ש ,כך גם הביקורת הפמיניסטית השנייה על החינוך הגופני, (2009
 .השוויון המובנה באופן שבו הוא מעוצב-הרחב של התחום שבו הוא מתקיים ובאי

בדומה לכך, גם השלב השלישי בביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני למד מהגל 
יות וגבריות ועסק השלישי של הפמיניזם, שעירער על עצם התפיסה הצרה של נש

 . (Scraton, 2013; Valentine, 2007)במגוון, בשיח, בזהויות ובגוף 
אימצה את הגישה מהגל הראשון הביקורת המגדרית על החינוך הגופני 

התמקדה במשאבים המוקצים לחינוך גופני של בנות ונערות  . היאהליברלית לשוויון
לעומת בנים ונערים והצביעה על הדרתן וקיפוחן של בנות, בעיקר בתחומים 

קיבלו  וזכתוצאה מהדרה . (Leaman, 1984) "נשיים-לא"ויות שנתפסים כובפעיל
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הבנות פחות הזדמנויות מאשר הבנים לפיתוח מיומנויות ולהנאה מהערכים 
הנקשרים לתחום. ביקורת זו הצביעה על ההפרדה הנהוגה בין בנות לבנים בחינוך 

 .אפליה בהקצאת המשאבים הגופני, שאיפשרה
בטענה  ,מהגל הראשוןהליברלית כלפי הגישה ביקורת בגל השני הועלתה 

מההקשר הרחב שבו מתקיים החינוך הגופני ומהסדר החברתי  שהיא מתעלמת
ך הביקורת הליברלית צמחה בשנות ו. מת(Flintoff & Scraton, 2001)הממוגדר 

ביקורת מגדרית שעסקה במבנים של כוח ובדיכוי קולקטיבי של נשים  תשעיםה
(Scraton, 2013)בעיצוב העלתה שתי טענות מרכזיות: הראשונה עסקה  קורתיב. ה

התחום מאורגן השנייה בסטריאוטיפים שעל בסיסם ו החינוך הגופני כספורט
 ובשיעתוקם. 

עיצובו של החינוך הגופני הראתה ש (Hunter, 2004)ליסה האנטר החוקרת 
לבנים מאשר לבנות. היא טענה שהענפים יותר למתאים  ותוא ךהופכספורט 

שחביבים על בנים יותר מאשר  ,ענפי הספורט התחרותיהמרכזיים בחינוך הגופני הם 
אווירה של הו של מדידהה פרקטיקהוש ,(Williams & Bedward, 2002)על בנות 

. (Dreber, von Essen, & Ranehill, 2011)יותר מבנות למאמץ תחרות מניעות בנים 
והישגיות  ,לספורט מתאיםש הזשהגוף השרירי והחזק הוא האנטר טענה גם 

המחונכים יותר מבנות להיות  המוערכות יותר אצל בנים,ותחרותיות הן תכונות 
עצם עיצובו של החינוך הגופני כספורט כלומר, . (Brown & Rich, 2002)תחרותיים 

 קיפוח על בסיס מגדרי והופך את התחום לממוגדר.  מייצר
המארגנים ומשועתקים בחינוך  ,מגדריים אוטיפיםיבסטר שעסקההטענה 

זו . שונות בין בנות לבנים "טבעית"ת שונּוימת יהנחה שקמשקפת את ה ,הגופני
הצבת סולם הישגים נפרד לבנות מאפשרת ידי תוכנית לימודים שונה ו-מוצדקת על

 ,Hunter)ולבנים גם בפעילויות זהות, שבהן הרמה הנדרשת מבנות תמיד נמוכה יותר 
ה שהשיעור של הספר שבהם ערכה האנטר תצפיות היא גילת-בבתיזאת ועוד, . (2004

, המרחב של הבנות התקיים בשולי ןבעוד שיעור ,הבנים התקיים לרוב במרחב גדול
אף זיהו ( Penney & Evans, 2002) חוקרים אחריםבצד או במגרש צדדי קטן יותר. 

חקרו את השיח בהם החינוך הגופני משעתק סדר חברתי. הם שמנגנונים סמויים הם 
ספר באנגליה פונים אל הבנים בשם -הדבור וזיהו כי המורים לחינוך גופני בבתי

השיח הדבור משקף ומקבע תפיסה  ,כךוואילו אל הבנות בשמן הפרטי.  ,המשפחה
זיהו גם שהמורות לחינוך גופני  חוקריםהתודעתית של סדר והיררכיה מגדרית. 

פי תפיסת הגוף -, לעצב את גופן על"נשית"מבקשות לחנך את התלמידות להתנהגות 
-תפיסה זו מגולמת בביטוי שתבעה סימון דההנשי וללמדן "עמידה של רקדנית". 
 . (1949, )דה בובוארהיא נעשית אישה"  –בובואר: "אישה אינה נולדת אישה 

הפילוסופית הפמיניסטית  ארהיתאת תהליך ההתהוות של הסובייקט הנשי 
 במאמרה המכונן "זורקת כמו ילדה"  .(Young, 1980) אייריס מריון יאנג

(“Throwing like a girl”) תהליך החיברות הגופני של ילדות, צביעה על מהיא
לומדות להיות ות ותנועתיות מוגבלת מקבלות על עצמן גופניּומהן שבמהלכו רבות 

יכולות  "מאבדות"בנות בתהליך החיברות  ,ת ועדינות. לשיטתהת, איטיֹוזהירֹו
 עמדת הנחיתות שלהןו ,גופניות, ובדרך זו מוטבעות בגופן חולשה ושבריריות

מכל אלה עולה כי שיח המגדר בחינוך הגופני משקף ומשעתק תפיסות . משועתקת
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 & Paechter, 2003; Penney)וגבריות ושל הסדר המגדרי  הגמוניות של נשיות
Evans, 2002) . 

מערערת על  ,מאז תחילת האלףשהתפתחה  ,הביקורת של הגל השלישי
ובשוליות עוסקת בזהות, בגוף והתפיסה הבינארית וההומוגנית של מגדר ונשיות 

. ביקורת זו (Grabham, Cooper, Krishnadas, & Herman, 2009) 1מצטלבת
תייחסות אל נערות כקטגוריה מונוליטית ומבקשת להבחין בין נערות מתנגדת לה

לבחון את החינוך , ואף שונה וגופן שונה חייהןשונות, ממיקומים שונים, שניסיון 
. (Scraton, 2013)הגופני מנקודת מבטן ומתוך חוויותיהן האותנטיות והייחודיות 

ודמים עוסקת בחלוקה הועלתה גם בגלים הקשהטענה הראשונה שמעלה ביקורת זו ו
 יסודהמגדרית של החינוך הגופני הנהוגה במדינות רבות וחושפת שתי הנחות 

מרכזיות: ההנחה בדבר השונות המהותית בין המגדרים וההנחה בדבר הדמיון בתוך 
כל מגדר. החלוקה לבנות ולבנים בחינוך הגופני מדגישה את השונות ביניהם 

 לזו במאפייניהן, בצורכיהן ובהעדפותיהן. סגרת את הבנות כמי שדומות זו וממ  
שמרחב החינוך הגופני  היאהביקורת של הגל השלישי עלה מיה שיטענה שנ

המתבטאות בעיקר  ,מעודד בנות ובנים להציג נשיות וגבריות מסוימות ומוקצנות
. המאפיינים (Paechter, 2003)בגוף רזה וחטוב  –במראה החיצוני ובהקשר של בנות 

שיעורי החינוך הגופני, לרבות הבגדים השונים החושפים את הגוף,  הייחודיים של
המרחב הציבורי שבו מתקיימים השיעורים, התנועות השונות, החושפניות לעתים, 

מעצימים את נוכחותו של המבט כל אלה  – והמגע המתרחש לעתים בין גוף לגוף
-אילחלקן  םבנות רבות וגור המבט הבוחן מביך. (Clarke, 2004)הבוחן והמחפצן 
-Carmona, Tornero-Quiñones, & Sierra)  עמיתיהרמונה וקנוחות ובושה. 
Robles, 2015) גופן הן ל שתלמידות חשות פחות בנוח עם וצביעות על כך שככמ
מורות שגם מראות  החוקרות. חינוך הגופנישיעורי הב ףהשתתלנמנעות יותר מ

מחשבה שכך בשיעורים, בבמיוחד פעילֹות מצפות מתלמידות מלאות ושמנות להיות 
מחקרים מהגל . מפעילותנמנעות שדווקא הן  לא, אשלהן "בעיה"תוכלנה לטפל ב

השלישי עסקו גם בזהות המינית של התלמידות. הם זיהו כי החינוך הגופני מאפשר 
בעוד תלמידות לסביות  ,לתלמידות )ולמורות( הטרוסקסואליות להרגיש שייכות

. (Clarke, 2004)מתמודדות לעתים קרובות עם הצקות וביוש הקשורים למיניותן 
תלמידות נוטות להסתיר את ששזאת הסיבה  טוענת (Scraton, 2013)שילה סקרטון 

מרחב החינוך  ,כךוהספר ולהציג את עצמן כהטרוסקסואליות. -נטייתן המינית בבית
מבנה את הסדר ההטרונורמטיבי של נשיות וגבריות, ממקם את  הגופני

 . (Azzarito, 2009)ההטרוסקסואליות כנורמה ואינו מעניק ללסביות שוויון בחוויות 

                                                           

רכות עהיא מסגרת תיאורטית בה נחקרת ההצטלבות בין מ )Intersectionalty(שוליות מצטלבת  1
של קבוצות החוות  תרבותיותו חברתיות דיכוי, שליטה ואפליה שונות. על פי התאוריה, קטגוריות

ים, אינם מתקיימים בנפרד זה מזה, וצירי זהות נוספ נטייה מיניתמד, מע , מגדר,גזע :דיכוי, כגון
וצות באופן חברתיות פועלות על אנשים וקב כוח אלא שלובים יחד ומשפיעים על האופן בו מערכות

 מצטבר וייחודי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2_(%D7%90%D7%93%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2_(%D7%90%D7%93%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
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 וההקשר המגדריהחינוך הגופני בישראל 

הלימודים של משרד החינוך,  תוכניתהחינוך הגופני בישראל הוא מקצוע ליבה ב
יסודיים,  –הספר בישראל -יהכוללת אשכול של מקצועות חובה הנלמדים בבת

; משרד החינוך, התרבות 2007יים )משרד החינוך, יסוד-ועלחטיבות ביניים ו
משרד החינוך של פי חוזרי מנכ"ל -(. על2014והספורט, תשס"ו; שובל, שחף ולידור, 

עד  'ך גופני בשבוע בכל אחת מכיתות הלימוד )כיתות איש לקיים שני שיעורי חינו
. החינוך הגופני (2009, 2005, 2003)משרד החינוך,  ב(, שההשתתפות בהם היא חובה"י

הספר שרגיש למגדר בבסיסו. -בישראל הוא היחיד מבין המקצועות הנלמדים בבית
לבנות  שיעורי החינוך הגופני משותפים ,הספר הממלכתיים-בכיתות היסוד בבתי

מתוך הנחה  . זאתהשיעורים ניתנים לבנות ולבנים בנפרד 'ולבנים, והחל מכיתה ד
לפיה ההבדלים ההתפתחותיים השונים ובמאמר זה,  תהמוצגוהדורשת דיון ביקורתי 

 ,Goodway, Ozman :ושל בנות ובנים מצדיקים ואף מחייבים חינוך גופני שונה )רא
& Gallahue, 2019יסודיים, בכל הזרמים החינוכיים, מתקיימים -העל הספר-בתי(. ב

)מוָרה מלמדת את הבנות ומוֶרה את שיעורי החינוך הגופני לא רק בהפרדה מגדרית 
דיון ביקורתי )ראו: רמתי  מחייבת. גם מדיניות זו בנושא ההוראהאלא גם הבנים(, 
 (. 2018דביר, 

( היא 2007וך, יסודי )משרד החינ-גופני העלההלימודים בחינוך  תוכנית
החלק העיקרי של נושאי הלימוד מבוסס על ספורט ומציע תכנים  .ספציפית לכל מגדר

-אלה של הבנות נמוכים יותר )ראה: לידור, בן –דומים, אולם יעדי הביצוע שונים 
, ישנם ענפי ספורט ופעילויות ספציפיים למגדר כמו לכך (. נוסף2007סירא ושמעוני, 

. העיסוק או אימון מתח המוצע רק לבנים ,המוצעת רק לבנות ,התעמלות אמנותית
ובמרחב "של בנות" בלבד הופכים את המורות לחינוך גופני לדמויות  עצמובגוף 

כתובת  הן משמשותעבור רבות מהן מרכזיות ומשמעותיות ביותר עבור התלמידות. 
רוב . יםלעניינים נשיים שונלכל שאלה הנוגעת לגוף, לתזונה, למחזור החודשי ו

הן מסייעות, משלימות ידע ומייעצות  .המורות נענות ברצון לצרכים העולים מהשטח
 . (2017)רמתי דביר, 

בחנה את החינוך הגופני הישראלי דרך העדשה ( 2017זוהר )-טלילה קוש
ינריוניות שהגישו סטודנטיות וסטודנטים במהלך מהמגדרית באמצעות עבודות ס

לפיה לא הרבה וגופני. היא זיהתה מציאות עגומה החינוך ההכשרתם להוראת 
. (Young, 1980)השתנה מאז שאיריס מריון יאנג פרסמה את "זורקת כמו ילדה"  

מעניקים משמעות שומתמקד ב זוהר-קושמחקרה של ממשיך את  הנוכחימחקר ה
למגדר בחינוך הגופני –ומורי מורות   מפקחיםמורות,  – אנשי מקצוע בחינוך גופני

להתמקד בשכבות חטיבת של החוקרות הבחירה . מתבגרות צעירותבהקשר של 
נערות חוות הביניים נבעה מההכרה בשינויים הגופניים, החברתיים והרגשיים ש

הנחת  .שעובר שינויים בתקופה זוובמורכבות הקשר שלהן עם גופן  הןחייזה של בשלב 
בנוגע )נשים וגברים( הייתה שהתפיסות של אנשי המקצוע ים המחברהמוצא של 

לנשיות ולגוף הנשי מעצבות את האופן שבו מיושם החינוך הגופני ומשפיעות  ,למגדר
 יה הגופנית של התלמידות ועל תפיסתן העצמית.ועל החו
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 שיטה

מתוך הפרדיגמה האיכותנית הקונסטרוקטיביסטית, נערך המוצג במאמר זה  המחקר
המבקשת להתייחס לתופעות באופן הוליסטי ומתוך נקודת מבטן של מי שנוטלים 

עושה שימוש . נקודת מבט כזאת (Lincoln, Lynham, & Guba, 2011)חלק  בהן
נוכחות בסביבתן הטבעית של משתתפות בהקשבה ובשיחה פתוחה, בהתבוננות, ב

המחקר והניתוח נערכו מנקודת מבט שמציעה הפדגוגיה . (2003)שקדי, המחקר 
. הפדגוגיה (2016)גור זיו,  (Feminist Critical Pedagogy) הביקורתית הפמיניסטית

הפמיניסטית עוסקת בהתנסויות ובחוויות הייחודיות לתלמידות ולמורות במערכת 
החינוך ומבקשת לחשוף צורות גלויות וסמויות של דיכוי והדרה המופעלות עליהן 

היא מבקשת לזהות את האופנים שבהם מערכות חינוך  ,כמו כן .(2000)אלפרט, 
. (Luke & Gore, 2014; 2013)גור זיו, תורמות לשיעתוק הסדר המגדרי ההגמוני 

הפדגוגיה הפמיניסטית רגישה להצטלבות של מגדר עם קטגוריות חברתיות אחרות, 
 ,Stenberg, 2002; Webb) מגדרת גם בתוך ההיא מניחה כי קיימת שונּו ,ולפיכך

(Allen, & Walker, 2002 בהן היא עוסקת מתייחסות לתכנים הנלמדים ש. השאלות
 .(Laura, 2000)כמו גם להקשר ולתהליך הלמידה 

 משתתפים
מורות, חמישה  19, מתוכם בחינוך גופני אנשי מקצוע 29 רואיינוהנוכחי במחקר 

. המורות (מדריכים פדגוגיים בהכשרה להוראהמורי מורות )וחמישה  יםפקחמ
ונבדלות זו מזו בגילן, בניסיונן המקצועי  ,שהשתתפו במחקר הן יהודיות, לא דתיות

מורים לחינוך גופני בישראל.  הן למדו בשלושה מוסדות שונים להכשרת. ובהכשרתן
שימשו כמדריכות ספורט במסגרת שירותן הצבאי, ואחת שירתה בצבא  הןשבע מ

 "כדור שלג"ת . המורות גויסו למחקר בשיט"ספורטאית מצטיינת"במעמד של 
(Warren, 2001) בה כל מרואיינת מציעה לחוקרת מרואיינת נוספת שעשויה ,

הפנייה  ,כמעט בכל המקרים. להתאים להשתתף במחקר )"חברה מביאה חברה"(
 ,זו אינה מפתיעהאיון התקבלה בשמחה ובשיתוף פעולה מלא. תגובה ילצורך ריהן לא

שתחום החינוך הגופני אינו מוערך ואינו מקבל  מהן רבות טענואיון יבמהלך הר ,שכן
קד בו ובהן נתפס בעיניהן תמאת מקומו הראוי במערכת החינוך, ולכן מחקר המ

הספר, בבתיהן הפרטיים או -הראיונות עם המורות התקיימו בבתיכמהלך חיובי. 
וגלישה לזמן  ספר-ביתכמשך זמן של שיעור ב קפה. מרביתם נמשכו כשעה, בבתי

 ;שתי נשים ושלושה גברים כללותפו במחקר תחמישה אנשי הפיקוח שהשההפסקה. 
מפמ"ר החינוך הגופני. הפנייה לאנשי הפיקוח בבקשה לקיים אחד מהשלושה הוא 

המפמ"ר עצמו אישר את ביצוע  ,איון נענתה בחיוב ואף לא בהפתעה, שכןיראת ה
לקיום  המפקחיםאף היענותם של -עלאולם, הספר. -המחקר ואת הכניסה לבתי

מן ההקשר התודעתי ומחקר הממוקד בנערות איון נראה כי חלקם מסתייגים מירה
ם לשתי מכללות המכשירות י, המשתייכמורי המורות. בין שלהם לשיח פמיניסטי

 ,מייל, באמצעות הנשים ושלושה גברים. הפנייה אליהםמורים לחינוך גופני, היו שתי 
 ונענתה בחיוב.  נעשתה באופן רשמי
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 איסוף הנתונים
נים למחצה באמצעות ראיונות מוב   2015-2013איסוף הנתונים נערך בשנים 

לכל מרואיין להוביל את השיחה ולהעלות נושאים  וואפשר ,בגמישות רבהשהתאפיינו 
 תאיון כלל רשימי. החלק המובנה של הר(Reinharz, 1992) בעלי חשיבות לדעתו
זכו הם לא אם  ,לגביהם את התייחסותם של המרואיינים הקשינושאים שהחוקרת ב

 התייחסות מספקת בחלק הפתוח שלו. הנושאים הספציפיים במחקר הנוכחי היול
 : אלה

 הגופנימטרת החינוך  .א
 משמעות המגדר בחינוך גופני .ב
 נערותהתרומה של התחום ל .ג
 האתגרים הניצבים בפני המורה .ד
 מצדןהגורמים להתנגדות של תלמידות והאפשרויות להשגת שיתוף פעולה  .ה
 בגיל ההתבגרות שינויים החלים בווההגוף הנשי מאפייני המשמעות של  .ו
שה יא-הולדרישה שמור הרציונל להפרדה מגדרית המתקיימת בתחום .ז

 גבר את הבנים-תלמד את הבנות ומורה
 .המורות מקורות הסיפוק והגאווה של .ח

 ניתוח הנתונים
בזמן באופן אינדוקטיבי -שהופעלה בו ,נותחו בשיטה של ניתוח תמטי ראיונותה

 ניתוח שנשען על ידע מהספרות אולם לא הוגבל לתמות המוכרות ,כלומר ,ודדוקטיבי
 & Charmaz)מתוארים בספרות  חשיפה של תמות ורעיונות שאינם ואיפשר

Mitchell, 2001)כוונה למצוא משמעויות ברגישות לשפה מתוך צע ו. חילוץ התמות ב
להוסיף מידע  עשוייםש ,אגב-במילים, בדימויים, במטאפורות, בבדיחות ובהערות

הניתוח נעשה בשתי רמות: ניתוח  ,כךומעבר לדברים הנאמרים באופן מפורש. 
 .(2016בן יהושע, -)צברהדברים שנאמרו באופן ישיר וגלוי וחשיפה של המידע הסמוי 

, מאפשרת להבין את (Corbin & Strauss, 2008) סטראוסקורבין ופי -ה זו, עלשיט
דרכי החשיבה, הדעות, התפיסות והרגשות של המרואיינות והמרואיינים )שקדי, 

 "על-קטגוריות"(. התמות שחזרו על עצמן ונמצאו קשורות ביניהן קובצו לארבע 2003
 והעמידו את הטיפולוגיה המוצגת כאן.

 ממצאים

 של נערות למגדר בחינוך גופניאשר עמדות אנשי המקצוע ב
התייחסויות שונות למשמעות של המגדר העלה מובנים -החציניתוח הראיונות 

 : אותן ניתן לארגן בארבע קבוצותש ,בחינוך גופני
 מהותניתתפיסה  .א
 זיהוי והתעלמות .ב
 זיהוי ושיעתוק .ג
 .ונשיותערעור על תפיסות מסורתיות של מגדר מודעות ו .ד

מתייחסת הטיפולוגיה המוצעת כאן נדגיש כי  .כל אחת מהקבוצותלהלן  נציג
מרבית בני  ,שכן ,משתתפי המחקר לארבע הקבוצות אינה מציעה מיפוי שלולתפיסות 
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 בדרך כלל,ותיהם מורכבות סאידיאולוגיות ועמדותיהם ותפיכמה האדם מושפעים מ
 הם יכולים לבטא תפיסות ועמדות שאינן תמיד עקביות. ו

קבוצה זו להתפיסות המשויכות  .ראשונה: תפיסות מהותניותקבוצה 
 כך למשל:. למגדר משמעות שהיא בעיקרה ביולוגית ותמעניק

אחוז  35הוא תחתון הגוף הבנות יותר חלשות מבנים. אין מה לעשות. פלג 
הורמונים. זו הסיבה שגם גנטיקה ואחוז. זה  40עליון הגוף המהבנים ופלג 

בנות לא מתחרות עם בנים. התפיסה הזו של מגדר לא יכולה להיות  ,בספורט
 ;מורה המורות(צקי, מנותקת מהמידע הביולוגי )

מה כן שונה בין בנים ובנות? התוצאה, ההישג. לא יעזור לאף אחד בעולם. אני 
אז נגיד בריצה, תלמיד שרץ ים. העברתי מחקרים בתחום הזה. ההישגים שונ

. כי 12מטר תקבל  100שניות  10-, בת שתרוץ ב10מטר מקבל  100שניות  10
הניקוד בתוך הטבלאות משתנה... אותו הדבר ברוב  ,זה הישג... זאת אומרת

אלף בלוחות תוצאות, אבל  –הדברים. כך שההתייחסות למגדר קיימת 
 ;)המפקח דן( ץהפעילות היא אותה פעילות. זה רץ וזה ר

 בנים הרבה יותר חזקים מבנות ,דבר. למשללא אותו  ןהיכולות של בנים ובנות ה"464
 )המורה שרי(".יולוגית זה לא קורהזפי בכוח הידיים.

הדברים משקפים התייחסות לבנות ולבנים כאל שתי קבוצות מובחנות 
שבו  ,בספורט כמו, ולכן. ומבחינת היכולות הגופניות מבחינה ביולוגיתוהומוגניות 

הבנים נתפסים  –בחינוך הגופני כך גם  הנשים,ובים מאלה של הגברים טהישגי 
בחינוך  יסתפיסות אלה עומדות בקנה אחד עם הנחות הבסבנות. המיותר כטובים 

דרישות הביצוע  . בהתאם לכך,המקובלות במדינות רבות ובכלל זה בישראל ,גופני
הן הן משקפות ומשעתקות את ההנחה "בנות  ,בנים. כלומרשל  אלהמבנות נמוכות מ

      כמו בנים אבל פחות".  
פי העמדות בקבוצה זו -עלמשמעות המגדר  .יה: זיהוי והתעלמותישנקבוצה 
מתייחסים להבדלים הגופניים והביולוגיים בין בנות  המרואיינים היא מורכבת.

 :לדוגמהכך ובנים וגם להקשר החברתי שמעצב את הזהות ואת הגוף. 
 ",עשיתי החלקה", "לאסוף שיער"כל הזמן זה ההתווכחויות הקטנות האלה,  

מאוד מתעניינות באיך הן נראות, איך הן ... "אני לא יכולה, תשאלי אפילו את הספר"
את הגרדרובה הכי יפה שיש  לבושהרבה בנות באמת רוצות ל ..., שלא יזיעוהן לבושות
כל מה שמעניין אותן זה  –וזה לא טייץ וסווטשרט. המון בנות בגיל הזה  ,להן בארון

 .איך הן נראות )המורה ענת(
. נראה שהנחת של השיעורים אל הממדים החברתייםהמורה מתייחסת כאן 

שיעורי הבסיס היא שלהקשר החברתי יש השפעה רבה על ההשתתפות של נערות ב
 ,נערות. כלומרהיל של זלזול כלפי להות צלז בדברי המורה ניתןאולם  ,חינוך גופני

מקבלת משמעות של ייצור  ינההמשמעות החברתית של המגדר ושל להיות נערה א
 זהות והתמקמות חברתית.  

לא בא להן להתחיל להחליף, להזיע, כל הקטע הזה.  ספרה-ביתאני חושבת שב
אין פה מקלחות. אם זה שיעור אחרון אז יאללה, אבל באמצע היום זה קצת 

, לא נעים יהוא מסתכל עלי".. להן שהבנים מסתכלים. יותר בעייתי. לא נעים
 .)המורה ורדה( חוסר נוחות ויש כנראה איזשה ."לי
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החיצוני,  ןמרָא להמחויבות של נערות את  קבוצה זו כוללות גם עמדות המזהות
את הקושי שמחויבות זו מציבה בפניהן  כמו גם ;נקי ורענן ,ובמיוחד למראה מסודר

בין דרישות השיעור שאת המתח עמדות אלו משקפות , במילים אחרות .בחינוך הגופני
  .אידיאל היופידרישות בין ל

 כלומר,. בניםלבנות הבין דינמיקה ההבנה של גם העמדות בקבוצה זו מבטאות 
המרחב הוא , מתקיימים בהפרדה מגדריתשיעורי החינוך הגופני שאף העובדה -על

הבנים מביטים על הבנות באופן מחפצן : ותמשותף ומתקיימים בו יחסי כוח
משתפות  –, והבנות מגיבות לבנים מטרידותוהערות סקסיסטיות משמיעים לעברן ו

אווירה כזאת מקשה ש להניח ריסב ,כך או כך. או נפגעות ממנה פעולה עם החפצתן
  . חינוך הגופנישיעורי העל נערות ב

התפיסות בקבוצה זו משקפות הבנה שמגדר ו"נשיות" הן קטיגוריות 
נראה . בשיעורי החינוך הגופני פעולהלכדי  מתורגמת האך הבנה זו אינ ,חברתיות

לאידיאולוגיה ההוראה נקשרת  תוכניתלא לשנות את להתעלם מן המגדר והבחירה ש
 םכי בדרך זו ה יםסבורכך מטעמים אידיאולוגיים ב יםבוחרהאלה טקטיקה. ל ואולי
חלק בפעילויות שנתפסות "של  יטולל הןבעצם ההזמנה שלו ,לטובת הבנות יםפועל

את "דוחפים אותן קדימה", מטשטשים  םה, או לוותר להןהקל עליהן ל מבלי, בנים"
מן ההקשר המגדרי  יםמתעלמש האלש ייתכן. שוויון ההבדלים בין המינים ומקדמים

להן תלמידות במרחב שאינו מתאים האת  יםמפקיר םשה יםמטעמים טקטיים מבינ
ה שהם עברו להוראההכשרה ו בחינוך גופניהלימודים  תוכניתיטיב עמן, אולם מואינו 

את לשמש  שעשויים וכלים  , הבנהידע ותכולל ינןאמחייבות אותם. התכניות הללו 
אל המציאות אפוא  יםמתייחס המשתייכים לקבוצה זוחלופה.  צבתבההמורות 

צריך אפשר ואליו שמצב , ולא כאל לבנות (tough luck) כבלתי נמנעת, מעין מזל ביש
  להגיב.  

-ומתעלמות נשמעו עלמזהות עמדות המבטאות תפיסות מהותניות ותפיסות 
הקבוצה המשעתקת  –שתי הקבוצות הבאות לתפיסות של . ונשים כאחדגברים ידי 

 . בלבד היו שותפות נשים –מגדר ומערערת ודעת מגדר והקבוצה המ
המשמעות של המגדר בקבוצה זו כוללת  .ושיעתוקזיהוי שלישית: קבוצה 

 .הבנה של ההבדלים הביולוגיים וההקשר החברתי
הילדה שיותר מהירה מהבנים. אתה ספר יסודי תמיד אפשר למצוא את -בבית

ל שהן גדלות משהו קורה להן. היה כאן מישהו ולא מוצא את זה בתיכון. ככ
יולוגית ויותר נכון זשהיה אומר 'הן מגדלות מזוודה'. הוא התכוון פי

השאלה  .המטאפורה מזוודה רוחנית. זה תמהיל של הביולוגיה, של הורמונים
התמהיל, אבל באיזשהו מקום לראות לשים את האצבע על נקודת איך היא 

 אני לא חושב שיש תשובות  .מה באמת ביולוגי ומה חינוך. זה מעניין מאוד
 .מורה המורות(צקי, )

אל הממדים הביולוגיים והחברתיים בהווייתן של מורה המורות מתייחס 
מדותיו עמבטאת החפצה של בנות, ו "וודהזמגדלות מ". האמירה שלו שהן נערות

 את שיח המגדר ההגמוני.   אפוא משעתקות
ה להפעאורים בקבוצה זו כוללים גם ירתי, התבנוסף להתייחסות להקשר הח

משקפות זו  הקבוצהעמדות ב ,של פרקטיקות שונות בחינוך הגופני של בנות. כלומר
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של החינוך המטרה המרכזית . תרבות הנערותל אופן ההוראה את להתאיםניסיון את 
העריך את התרומה להיא לגרום לתלמידות הגופני, כפי שעולה מהדברים בקבוצה זו, 

המורות כדי להשיג זאת , ועם דרישות השיעור לשתף פעולהושל החינוך הגופני 
. מבנות את השיעורים באופן העונה לצרכיהןלעולמן של התלמידות ומתחברות 

המראה ואת מחויבותן של הנערות אליה לדוגמה, מורת המורות מזהה את תרבות 
כיצד עליהן לבנות את  (המורות לעתיד) ומדריכה את הסטודנטיות שהיא מלמדת

 החינוך הגופני באופן שיענה על צורכיהן וציפיותיהן של התלמידות: 
למצוא את הנתיב לדברים שהן אוהבות  ;צריך למצוא את הנתיב ללב שלהן

חשוב מאוד לעשות. לא ללכת ראש בקיר. למצוא את מה שהן אוהבות לעשות. 
להן עכשיו איך שהן נראות, אוקיי?... 'אתן רוצות להיראות נהדר?', יופי, אני 
אסביר לכן איך אפשר להפעיל את השרירים נכון, איך אפשר לעבוד על חיטוב, 

 .מורת המורות(עדנה, )  עיצוב – מילה הזאתאני לא אומרת את ה
את הסטודנטיות כיצד להשיג את שיתוף הפעולה מכשירה מורת המורות כש

מציעה להן להתאים את העשייה בשיעור לתרבות המראה היא  של התלמידות
ולהתמקמות התלמידות בתוכה. היא מציעה להן להשתמש בשפה של התלמידות, 

יהן על שותפות. המטרה המרכזית שהיא רואה לנגד להתחבר לעולמן ולבסס את יחס
ולשם כך היא עושה שימוש  ,עיניה היא השגת שיתוף פעולה של התלמידות

ובתרבות המראה. עוד עולה מדבריה שהיא שותפה  "רודנות הרזון"אינסטרומנטלי ב
לביקורת החברתית על רודנות הרזון ומודעת לתפקידה החינוכי של מערכת החינוך 

חשוב  ,לה. היא מבקשת להשיג את שיתוף הפעולה של התלמידות, ועם זאתלהתנגד 
, "עיצוב"ב "חיטוב"היא מחליפה את המילה  אי לכך,לה לא לתרום לרודנות הרזון. 

מסר שונה. אולם זוהי החלפה סמנטית בלבד ואינה משנה את  לדעתהשמעבירה 
 המשמעות. 

מהראיונות עלה כי חלק מהמורות מפעילות אסטרטגיה דומה ומגייסות את 
תרבות המראה להשגת שיתוף פעולה מצד תלמידותיהן. המורה דפנה, לדוגמה, 

 ממקדת את השיעורים בשיפור הגוף: 
זה תמיד היה... איזה תרגילים מורידים את הטוסיק ואת הבטן,  ,את יודעת

אז זה  ,ובגיל הזה מאוד חשוב להן להיראות טוב. אבל יש כאלה שנראות טוב
לא חשוב להן. הן לא מבינות שזו הדרך אולי לשפר את המראה עוד יותר 

  .)המורה דפנה(
היא לכוון עם התלמידות אסטרטגיית הפעולה להשגת שיתוף הפעולה  ,גם כאן

של דפנה מדבריה את השיעור לתרבות הנערות, לשיח היופי והרזון ולציפיותיהן. 
עולה שגם היא עצמה שותפה לתרבות המראה ומאמינה שעל כל אחת, גם מי 

, להשתדל להמשיך לעבוד על הגוף כדי להיראות עוד יותר טוב. בכך "נראית טוב"ש
 ולרודנות הרזון. "ה על הגוףעבוד"היא מבטאת את המחויבות ל

צורה נוספת לשימוש אינסטרומנטלי בתרבות המראה עלתה מתיאורה של 
הספר, -המורה מיכל: היא מעבירה חלק מן השיעורים בסטודיו הממוקם בתוך בית

שקירותיו מכוסים במראות. שיעורים אלה כוללים לרוב תרגילים לעיצוב ולחיטוב, 
הכוללים את ענפי הספורט חינוך גופני יעורי נערות יותר משהוהם חביבים על 

המסורתיים. היא בונה את השיעורים באופן שיתאים לצורכי הנערות ולהעדפותיהן. 
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דומים בתוכנם ובמתכונתם לחוגים הפופולריים בקרב נערות בשעות  ראיםשיעוריה נ
של הפנאי. עם זאת, הבניית שיעור חינוך גופני כחוג לעיצוב הגוף תורמת לביסוסה 

ומדגישה את ערכו של הגוף  התרבות המראה, כלומר היא מעצימה את העיסוק ב
  המחוטב והמעוצב. 

המשתייכות לקבוצה זו מבינות את מציאות חייהן של הנערות, מורות 
מתחברות אליה ומבקשות להתאים את החינוך הגופני לעולמן. הן בונות את 

 ות בדרך זול התלמידות ומשיגבאופן שמעניק לתחום משמעות בעולמן ש שיעוריםה
את שיתוף הפעולה שלהן. אלא שתוך כדי כך הן עצמן משתתפות בשיעתוק שיח 

הן מעבירות לתלמידות מסר לגבי . במילים אחרות, הרזון, שיח היופי ותרבות המראה
  ה החיצוני וחובתן לעבוד עליו.חשיבות המרֶא 
 .של מגדר ונשיותת וערעור על תפיסות מסורתיות רביעית: מודעּוקבוצה 

אלא שבקבוצה זו התפיסות  ,קבוצה הקודמתאלה של התפיסות בקבוצה זו דומות ל
תפיסה המתייחסת ערערות על הומ ת בתוך המגדררגישות למגוון ולשונּומבטאות גם 

מנסות להתאים את המשתייכות לקבוצה זו המורות . תאל נערות כקבוצה הומוגני
שמרגישות בנוח  מיל אינן כאלה;מחבבות ספורט ולאלה שתלמידות ההשיעורים ל

לכולן ליהנות מהערכים החיוביים של  ותאפשר. המורות משפחות מיול פןעם גו
שיכולות ורוצות להצטיין  מימזהות בין תלמידותיהן את  ןהחינוך הגופני. חלק מה

לערער על התפיסה "בנות  בספורט ומעלות את הדרישות מהן. בדרך זו הן מבקשות
 כמו בנים אבל פחות". 

י"ב. עושים את זה לאורך כל -במן תרגיל קרקע  עושיםהספר -יתבב אצלנו
 שמבקשות בנות ישם להתאמן ולבנות את זה מהחטיבה. מתחילי .הדרך

 חושבת לא אני .להן מאפשרים לא אבל ,תרגיל של במיומנות הבנים עם להיבחן
 בזה טובה מישהי שאם חושבת אני. למדיניות זומתנגדת אף ו הוגן שזה

 .)המורה שירי( בזה להיבחןלהתפתח בזה ולה  ותנ אז ,)בכדור(
בהישגים ת גוף שאינה ממוקדת יחלקן מבקשות להנגיש לתלמידותיהן חווי

ומפעילות  ,במראה אלא בהנאה שבתנועה או בתחושת השחרורמדידים או 
 : מתארת אחת המורות ,כך למשל המקובלות בתהליכי טיפול בתנועה. פרקטיקות

י תלמידים בכלל. מה ילא היו באים אל תוכניתאם הייתי הולכת לפי ה 
אתה לא טוב.  ,אתה טוב –ית וואתה מקבל ת .שמרתיע זה המדידות, התיוג

אני משלבת יותר משחקים, הרבה יותר פעילות חברתית שכוללת פעילות 
עבודה בזוגות, עבודה  – שזה אחד עם השני ,פעילות חברתית גופנית או

מאוד אוהבות את  בנותבקבוצות, משחקים קבוצתיים. הרבה משחקי רחוב. ה
שנותנים להן את הביחד, את התחושה של קבוצה. לא של  ,המשחקים האלה

כיחידים ויותר  ןבודד אלא של ביחד. אולי זה גם בגלל שפחות מסתכלים עליה
 .כקבוצה )המורה רויטל(

היא מתנגדת לפרקטיקת המדידה המתייגת  .רויטל מבקרת את שיח הספורט
היא מתנגדת לענפי ספורט אישיים  ."לא טובות"ו "טובות"וממיינת את התלמידות ל
 –, ומשום כך היא מבנה את השיעורים בדרך שונה "בודד"המייצרים תחושה של 

, שלדבריה חביבה על "יחד"אווירה של וות או בקבוצות משחקים בזוגהדגשת 
נערות ומפחיתה את תחושתן שהן אובייקט למבטם של אחרים )"פחות מסתכלים ה
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ויותר כקבוצה"(. היא בונה את השיעורים מתוך מחשבה על  ותכיחיד ןעליה
 כך שגם המימד הרגשי נוכח בהם.  ,תלמידותיה, על העדפותיהן ותחושותיהן

חזרה בתיאורים נוספים.  היחדעורים באופן שתיווצר בהם תחושת בניית השי
ריו "פעילות בשיטת  ,במסגרת שיעורי החינוך הגופני מלמדת,רחל, לדוגמה, המורה 
  :(2012)פלקוס, מוזיקה פרקטיקה של עבודה בתנועה, במעגל ובליווי  – "אביירטו

אני שמה מוזיקה, עם תכנון, והבנות הולכות עם  .במעגלהבנות פועלות 
 :ביחדשל מחקות אותי בתנועה. החיקוי  יוצר משהו כזה  ,התנועות שלי

אחד את רואים משעשע. במעגל ו שיתוף, משהו שבטי, מאוד דינמי, מאוד שמח
עבודה שאני  , ישלבד, יש אינטראקציות כל הזמן זה מאוד חזק. אני לאוהשני 

עושה עם עצמי ועבודה שאני עושה עם אחרות. החושים שאנחנו משתמשים 
יש בזה בהם חוץ ממוזיקה ותנועה זה קול ומגע ומדיטציה והרפיה ומשחק. 

אתה מגיע לשחרור  ,בסופו של דבר פשוט להשתחרר ]...[ היאהמון. המטרה 
ל עובדים עם הגוף. זו ותראי, אנחנו קודם כ]...[  כיף מאודוזה  ,האמתי שלך

כי זה שיעור חינוך גופני. אתה יכול להזיע בשיעור שלי  ,עבודה של תנועה
זה לא סטופר, לא ריצות, זה משהו  .ל בשמחה כי זה ריקודווהכ, והדופק עולה

 .)המורה רחל(  ש הוא לא גופני אלא חווייתי רגשיאחר. נכון שהדג
תוארת היא קבוצתית ובמרכזה אחווה, אינטימיות ותקשורת בין הפעילות המ

הדגש של החינוך  ,בציטוט הזהמיטיבה עם נערות רבות. פעילות ש – התלמידות
חינוך גופני . הנקשרת לתחושות ולחושים ,הגופני הוא החוויה הגופנית הפנימית

שבהן נעשה  שבמרכזו ריקוד מדגיש את אידיאל ההנאה והחוויה, והפרקטיקות
  שימוש הן עמידה במעגל, תנועה וחיקוי. 

מערערות על הדומיננטיות של הספורט התחרותי בחינוך התפיסות בקבוצה זו 
הן משקפות הכלה של המגוון וכבוד לשונות בין הבנות. מורות אחדות הגופני. 

ת בהם גם וכני השיעורים וכוללושביטאו תפיסות מהקבוצה הזו מרחיבות את ת
טקסטים , אשר עוסקת באופנים בהם ביקורת תרבותבבנשיות ו ,במגדר עיסוק

, פרסומות ועוד( מייצרים ומשקפים פרשנויות ויזיהותרבותיים )כגון סדרות טל
 מגוונות ליחסי כוח בחברה. 

מאוד  כיתהיתה לי ישיעור משותף לבנים ולבנות. הלפעמים אנחנו עושים 
הרבה רועשת בתחום המיניות. הבנים רק עם הבנים, הבנות רק עם הבנות. 

. תהיה שוערת אחת הבנותש רצה לא . הואלבכות התחיל אחד ילדמתח. 
כמו שהוא יכול ממש היא יכולה להיות שוערת  .מה הבעיה שאלתי אותו

, והם אוהבים את כל השיח על בנות חכמים מאודהילדים של היום לבכות. 
 .אל(-)המורה בת ובנים

 , ועשויהית בלבדזלפעילות פי תמוגבל ההמשמעות של המגדר בחינוך גופני אינ
שתי קבוצות גם תכנים ופרקטיקות המתייחסים לתחושות, לרגשות ולתודעה.  לכלול

ודעת קבוצה המלהאחרות המשתייכות לקבוצה המשעתקת ואלו  –המורות 
 .באופן שבו הן מיישמות את החינוך הגופנישלבות את הבנתן את המגדר מ ,ומערערת

חברות  ,קבוצה הומוגניתאל מתייחסת לבנות כהקבוצה הראשונה אולם בעוד 
מגייסת את הקבוצה הראשונה . בין הבנותשונות שקיימת מניחות  השנייהקבוצה ה

בעוד , היות פעילות בשיעוריםלגרום לבנות כדי ל יםההגמוניהיופי ושיח הרזון שיח 
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עמעם למגייסת את החינוך הגופני כדי  (ומערערתודעת קבוצה המהשנייה )ההקבוצה 
  .  ולהשפיע על תרבות הגוף ההגמוני שיחהאת הדומיננטיות של 

 דיון

 בחינוך גופני)נשים וגברים( אנשי מקצוע בהם שהצגנו במאמר זה את האופנים 
ומשלבים את הבנתם  נערותבמקצוע זה בכל הקשור למבינים את משמעות המגדר 

טיפולוגיה מראה כי המקצוע ואת השיעורים. הבנים ומארגנים את באופן שבו הם מ  
העוסקים בתחום נבדלים ביניהם במשמעות שהם מייחסים למגדר בשיעורי חינוך 

 בשיעוריםבהם הם מתאימים את התכנים והפרקטיקות שגופני של נערות ובאופנים 
 להווייתן של נערות. 

התפתחות הביקורת הפמיניסטית על מהדהדת את ומבטאת יה הטיפולוג
שכונתה  ,, כפי שהוצגה בחלקו הראשון של המאמר. הקבוצה הראשונההחינוך הגופני

, ובדומה יים בין בנות לבניםזממוקדת בהבדלים הפי ,כאן "תפיסות מהותניות"
של המאה שמונים נשמעה בשנות השביקורת הפמיניסטית של החינוך הגופני ל

הקודמת, היא מתעלמת מן ההקשר החברתי של השיעור, מן השיח הדומיננטי בו 
שכונתה כאן "זיהוי  ,יהיהקבוצה השנומהמשמעות החברתית של "להיות נערה". 

מזהה את ההקשר החברתי ובמיוחד את עצם עיצובו של החינוך הגופני  ,והתעלמות"
הבנה זו בקבוצה השנייה, אולם  .כספורט ואת ההקשר התודעתי בין ספורט לגבריות

החינוך הגופני. עמדות אלו מהדהדות מיושם משנה את האופן שבו  ינהאת התחום א
של המאה  תשעיםאת הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני שנשמעה בשנות ה

שכונתה כאן  ,שעסקה בהיותו של התחום גברי בבסיסו. הקבוצה השלישית ,הקודמת
תייחסת אל ההקשר ומעצבת את התחום באופן שיתאים לבנות. מ ,"זיהוי ושיעתוק"

בעמדות אלו, במטרה להשיג את שיתוף הפעולה של התלמידות,  תומכיםה לפיכך,
מפעילים בשיעורים פרקטיקות של עיצוב וחיטוב הגוף. בדרך זו הם תורמים 

וערעור  מודעּותשכונתה כאן " ,גם הקבוצה הרביעיתלתפיסות ההגמוניות של נערות. 
 מהדהדת את הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני ,על תפיסות מסורתיות"

מוגניות של נשיות ומערערות על תפיסות ה העמדות בקבוצה זו. אלפייםמשנות ה
ריות ומבקשות להפוך את החינוך הגופני לכזה שיתאים לנערות שונות, גבו

 .יםן והעדפותיהן שונפמבנה גו ,שכישוריהן
מייצגות רמות שונות של ידע והבנה )נשים וגברים(  אנשי המקצועהעמדות של 

הם בחברה ואנשים כנשים אפשר להניח ש באשר למגדר ולמשמעות של להיות נערה.
-לחשיבה הפמיניסטית ולביקורת שהיא מעלה לגבי המבנה והארגון הלאנחשפו 

 מרביתגם להניח ש. אפשר (Ramati Dvir & Benjamin, 2017) שוויוני של החברה
ייחודיים שהם עם אתגרים  עצמןבמתמודדות התמודדו והעוסקות בתחום הנשים 
המורות,  ,ואכן. הפרטיים, בעולם העבודה ובחייהן בה הן חיותש בחברה לנשים

, והמוציאות לפועל את המדיניות המוסדית הנמצאות בקשר ישיר עם התלמידות
יותר וחינוך גופני. שיעורי כלפי ההתמודדויות שלהן בותלמידותיהן  אמפתיות כלפי

לזמן למציאות המגדרית שהן מזהות,  ןלהתאים את עשיית ותמנסמרביתן , מכך
הן מאלתרות ומעצבות, כל אחת בעצמה לעולמן של התלמידות ולצרכיהן. , ולמקום
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בוחרות חלקן בו היא מלמדת, "פתרון" או "מענה" נקודתי. שובמרחב המסוים 
לטובתן שבדרך זו הן פועלות מחשבה מתוך  ,תעלמות מן ההקשרבאסטרטגיה של ה

חלקן בוחרות באסטרטגיה של . שוליותן בחינוך הגופני )ובחברה(נגד של התלמידות ו
כמו ולציפיותיהן מותאמים לנערות ההלימודים ושילוב של תכנים  תוכניתבשינוי 

מגוון בתוך המגדר ומבנות את שיעוריהן בדרך מזהות את ה חלקןו ,עיצוב וחיטוב
מורות ששמות  נןהלימודים יש תוכניתבין אלה שמשנות את  .שיתאימו לנערות שונות

משלבות בשיעוריהן גם עיסוק שואחרות , תנועתיתויה גופנית דגש בעיקר על חו
, ההוראה שלהןמשנות את עוד התברר כי חלק מהמורות אינן טיבי ורגשי בגוף. יקוגנ

 חוסראלא לפדגוגיות  תפיסותזו אינה נקשרת לשיקולים ערכיים או עובדה אולם 
 חינוך םולייש געוהנ יטפרק בידע סרוחלו א ריהותיא אמתות יקהטפרק לייצר לתיכו

 . (סובדפ, רםו בלוש) אםות גופני
רם שולבה במדיניות החינוך החשיבה המגדרית ט המערכתית,כיוון שברמה 

 ,סוגיההעם לבדה מתמודדת  כל מורה, והפיתוח המקצועי הגופני ובתכניות ההכשרה
כל מורה שאלות, אתגר זה מציב בפני . ברשותהוהידע ש אישיה נהעל בסיס ניסיו

האם  ;בחינוך גופני שוויון מגדרישל משמעות המהי  ביניהםו, דילמות וקונפליקטים
טשטוש הבדלים בין המגדרים? כיצד ניתן להתחשב מחייבת חתירה לשוויון 

האם השגת שיתוף פעולה ? נחיתותןבמאפיינים הייחודיים לנערות מבלי לשמר את 
מה לא נכון לעסוק במראה? והאם  ,מראה החיצוניידות מצדיק עיסוק בשל התלמ

השגת המעורבות הפעילה של התלמידות או הדגשת ערכים חברתיים  –חשוב יותר 
מבלי לפגוע  ,נהילעצב את השיעורים כך שכולן תשתתפנה ותהנכיצד ושינוי עמדות? 

כיצד ליצור חינוך  ,כלומרלהתקדם בספורט?  מעוניינותשתלמידות הספורטאיות ב
וכיצד להתמודד עם הציפיות המערכתיות לצמצם יטיב עם כולן? גופני שמתאים ומ  

 ככל שניתן לבנים?  תתקרבנהאת הפערים המגדריים ולאתגר את הבנות ש
כל מורה מתמודדת עם , הולמתוהכשרה מערכתית בהיעדר הנחיה 

לידע הלא מאורגן עורים בהתאם יומעצבת את השהקונפליקטים הנקשרים למגדר 
אפשר להבין את הטיפולוגיה שהראתה כי  ,לאור זאתלא מבוקר שברשותה. הו

-תרבות ביתמון מהתלמידות, מתרבותתהליכי ההוראה מנותקים  ,במקרים רבים
להסביר את  עשויזה בין תהליך ההוראה לבין ההקשר והתלמידות הנתק ההספר. 

הבאת -יסיונות ההתחמקות, אינ –ההתנגדות של תלמידות רבות לחינוך גופני 
חוסם הנתק הזה  ,יתר על כן. ותופעת הפטורים שהולכת ומתרחבת הפרעות, תלבושת

 (.2017זוהר, -את ההזדמנות הגלומה בחינוך גופני להיות זירה של שינוי )קוש

 ומחשבות לקראת שינוי מסקנות 

 הפרספקטיבה המגדרית צריכה להיות משולבתהיא שהטענה המרכזית שלנו 
, בתוכנית הלימודים, בתהליכי ההכשרה של במדיניות המערכתית של החינוך הגופני

העוסק בחינוך גופני  ,המורות והמורים ובמחקר. מתוך שימוש בבסיס הידע העשיר
אנו  ,ותמונת המצב שהוצגה כאן ועוסקת בחינוך גופני של נערות בישראל ,ומגדר

הפרספקטיבה המגדרית כדי להתאים בהם חשוב לשלב את שמציעים כמה תחומים 
    :את המקצוע לנערות בישראל בעת הנוכחית
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 ת מערכתיתומדיני
 טרוהספתחום ססת רק על תכנים מודים חדשה שאינה מבוכנית לימוב תויש לכת

המשחק ופש ות הנובריא, תרבורח חיים פעיל והקניית אכמו אלא גם על תכנים 
רבים יותר תלמידים ללתלמידות ואפשר לימודים מגוונת ת עתי ותנועה. תוכניתוהתנ

ת המערכתית והמדינימעבר לכך, גופני. החינוך הבשיעורי  לחוות סיפוק והצלחה
ך ורי החינוהמתקיימת רק בשיע ,תובנול מחדש את ההפרדה בין בנים וצריכה לשק

המגדרי.  המגדרית ועל הסדר-ביןהולערער בדרך זו על הדיכוטומיה הנוקשה  ,פניוהג
דים וכנית הלימותת, ובנובנים  ה ביןהפרדות ופי כית-לעפני וך גורי חינום שיעובמק
)ראו  דולימהשאי ונלבהתאם ד ות לימוצוקבה לקוחללה להציע וספרית יכ-הבית

בכל ר בהתאם לעניין האישי שלהם. ולבח וכלות יובנופן שבנים ובא ,להלן(דוגמאות 
פן שכל תלמיד ובא ,דוצת הלימואת קב ואיתוד והלימשא וניתן להחליף את נסמסטר 

ת ודי בריאול לימויכל כזה שאוד בשנה. כל נושאי לימובשני נף תלמידה ישתתו
 וני כמטפר טרוספ ,צתייםור קבומשחקי כד ון רחב כמוויציע מגועתית ות תנוריינואו

ת ופעיל ,לחןוניס שט וניס אט וגי כמוז-ניטפר טרוספ וא/ויקה טאתלות והתעמל
ת ופעיל ,די עםוריקועה וללת משחקי תנופש הכות נופעיל ,עהוך לתנוחינ ויצירתית כמ

תוכנית כזו מתקיימת  כלשהי ועוד. רת מזרחות ופלדנקרייז א ועה כמות לתנודעושל מ
ת פני של שכבוך הגורי החינוניתן לרכז את שיעבהם ש ,ליםוגד ספר-בתיבכמה  כיום
גם דים אחת. ניתן לקיים זאת ולשעת לימ לפחות תוכית שמונה הכוללתאחת  גיל
 ד.ות לימוד שתי שכבלאח  ולים ות גדופח ספר-בתיב

 ,העוסקים במגדר ובגוף ,מומלץ לשלב בתוכנית הלימודים גם תכנים עיוניים
ופיתוח מבט ביקורתי על החברה, על הסדר המגדרי בספורט ועל תרבות הגוף 

 לתלמידיםו אפשר לתלמידותי כזה יביקורת ךוחינהמפקחת על הגוף הנשי והגברי. 
ם בהם החברה והתרבות מציבות חסמים בפניהן ותעודד אותשלזהות את האופנים 

 .להתנגד למשטור
 פניוך גורים לחינומות ורוהכשרת מ

בתחום  יתוכניות ההכשרה של המורות והמורים לעתיד צריכות לשלב ידע בסיס

 ,. כמו כן(Girlhood and Boyhood Studies) נעריםו מתחום לימודי נערותהמגדר ו
הן צריכות לשלב את הפרספקטיבה של הפדגוגיה הפמיניסטית. ידע זה יאפשר 

את  להביןתהליך חברתי המתרחש בתוך הקשר, אל להוראה כם להתייחס מוריל
שוויוני של החברה, את משמעותו החברתית והזהותית של הגוף ואת -הארגון הלא

. תוכניות ההכשרה צריכות לשלב את 21-נערים במאה הו של נערות םוהוויית םעולמ
הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני כפי שהתפתחה מאז המאה הקודמת. יתר 

תכנים  של בוליתוכניות צריכות להכשיר את המורות והמורים לעתיד לשהעל כן, 
 נוספים ומגוונים בשיעורי החינוך הגופני. 

לצד השינויים בתוכניות ההכשרה ומתוך כוונה להטמיע את הפרספקטיבה 
-המגדרית גם בטווח הקצר, חשוב לבנות תוכנית לשילוב החשיבה המגדרית בבתי

קבל כלים לשלב ף לפרספקטיבה המגדרית ולחשלהיהמורות והמורים על הספר. 
לחינוך גופני מורים ללבנות תוכניות השתלמות למורות ו ניתןאותה בעשייה שלהם. 

שנת שבתון. חשוב מאוד במורים רציני לבמגדר ולהבנות מהלך הכשרה  עוסקותש
 אחראי לנושא המגדר.  השיהי)גבר או אישה(, היה מורה י ספר-ביתשבכל 



 אורנית רמתי דביר, אלה שובל, רוני לידור

       2020 –, תשפ"א 4, כרך יב חוברת בתנועה    472

שתף את התלמידות בחזון להפוך את החינוך לפני ניתן וגהך וחינהרי ובשיע
בו ש שיח קבוע-דוהגופני למרחב המותאם להן. לברר איתן את צורכיהן ולקיים איתן 

כך, התלמידות ותחושותיהן. בהן יכולות להביע את רצונותיהן ולשתף בחוויותיהן ו
במסגרת )מנסה ותרגשנה שהחינוך הגופני מכוון לכולן, שהמורה רגישה לצרכיהן 

ת ו. מהלכים מקבילים ניתן לעשלהתאים את השיעורים לעולמן ולצרכיהן (מגבלותה
תהליך כזה לש להדגיש כי ית. ולבנות לבנים ותפות משובמסגר אףוגם עם הבנים 

ת ויים להיוצפ וי אלוידע במגדר. מהלכי שינ-מבוססת ,הובלה מקצועית נדרשת
בחינוך גופני והתרומה  למוטיבציה להשתתףבאשר ם הוא עצום כאולם ער ,איטיים

 תלמידים. להחינוכית לתלמידות ו
 ההיבט המחקרי

ת בחברה וספות נוסיוכלואמהתחום ובהתייחסות לאנשי מקצוע לראיין וסיף ויש לה
המלמדות במסגרות אחרות כמו לבחון את העמדות של מורות  יש ,למשלהישראלית. 

מתוך  ,לבחוןואף  ם השוניםיחינוך הערבי בגילוהדתי -חינוך הממלכתיה
קדם את לגם ב ואת החינוך הגופני של בנים ונערים. חש ,הפרספקטיבה המגדרית

 :להרחיב את בסיס הידע בשאלות כמוו המחקר הפמיניסטי הממוקד בחינוך גופני
באיזה  ?פניתות גות פעילובאמצעללמוד על עצמם  צעירים ולצעירותמה מתאפשר ל

 אופן מקדמת המערכת תחושה של "מרחב בטוח" עבור נערות בחינוך הגופני? 
כיוון שהתחום לא  ,שהפרספקטיבה הפמיניסטית חסרה בחינוך הגופני ייתכן

חוקרים לאנו קוראים לחוקרות ו . אי לכך,לב מחקרית-קיבל עד כה תשומת
שהערך הגלום  שונות לבחון את התחום ולתרום להתפתחותו כדי תמדיסציפלינו

  בחינוך הגופני יתממש עבור כלל התלמידות והתלמידים ועבור החברה כולה. 
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