מקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהותה המקצועית
של מדריכה פדגוגית  -חקר מקרה
נורית דביר

תקציר
המאמר מציג את מקומן של תפיסות פמיניסטיות של מדריכה פדגוגית העוסקת בהכשרת
מורים .הוא בוחן את ייצוגן של התפיסות בסיפור חייה של המדריכה ובשיח הפדגוגי המתנהל
בינה לבין סטודנטיות במהלך ההדרכה 1.המאמר מספר את סיפור חייה של המדריכה ,מציג
את תפיסותיה הפמיניסטיות ,חושף את פרשנותה לחוויות שעיצבו את תפיסותיה ובוחן אותן
ביחס לפרקטיקות ולמסרים שלה בהדרכה .מן המחקר עולה ,שסיפור חייה של המדריכה
בהקשרו המגדרי אמנם מחלחל לשיח הפדגוגי ,אך קיים פער ביניהם ,הנובע ממורכבות
התפקיד ,מן הקונפליקטואליות שבו ומיחסי הכוחות בהדרכה .פרשנות זו מסבירה את
האפשרויות ואת המגבלות הקיימות בניסיון לממש פדגוגיה פמיניסטית בהדרכה פדגוגית
בהכשרת מורים.

תארנים :הדרכה פדגוגית ,הכשרת מורים ,זהות מקצועית ,סיפור חיים ,פדגוגיה פמיניסטית.

מבוא
תחום ההוראה ותחום הכשרת המורים הם שדות ממוגדרים ,ומרבית העוסקים בהם הן
נשים .הדרכה פדגוגית עשויה לשמש כור לכינון זהויות מקצועיות-פמיניסטיות ולהעצמת
נשים-מורות .מאמר זה בוחן שתי שאלות מרכזיות :האחת  -מהי מקומה ומידת השפעתה
של זהות פמיניסטית על זהותה המקצועית של המדריכה הפדגוגית? והאחרת  -האם
וכיצד נבנית בהדרכה הפדגוגית זהות מקצועית-פמיניסטית בקרב סטודנטיות להוראה?
כדי לענות על שאלות אלה ,המאמר מפרק את המציאות הנחקרת ,כפי שהיא נתפסת
בעיני הנחקרת והחוקרת ,ומבנה מחדש את תפיסת זהותה המקצועית והפמיניסטית
של המדריכה הפדגוגית .המציאות מתפרשת מתוך סיפור חייה של הנחקרת וכן מתוך
הפרקטיקות שלה במפגשים עם הסטודנטיות .בחינה זו עשויה ללמד על מקומה של
פדגוגיה פמיניסטית בהדרכה פדגוגית ועל האפשרויות ועל הקשיים ביישומה .כמו כן היא
מעלה שאלות רחבות יותר הנוגעות להגדרת המושגים “פרופסיה“ ו“תפקוד פרופסיונלי“
ולעניין סימון או טשטוש הגבול שבין האישי-תרבותי למקצועי.
 .1המקרה לקוח ממחקר שנעשה במסגרת עבודת דוקטורט בהנחייתם של פרופ' שמואל שקולניקוב
וד"ר תמר אלאור ,האוניברסיטה העברית.
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רקע תאורטי
סקירת הספרות עוסקת בנושאים אחדים הנקשרים למושגים המרכזיים של המחקר :זהות
אישית-תרבותית ,דרכי כינונה ומקומו של ההקשר האישי והקולקטיבי בעיצוב זהויותיו
של הסובייקט; וכן פיתוח זהויות מקצועיות של מורים ופיתוח זהות פמיניסטית של
מורות .התאוריות הנקשרות למושגים אלה עשויות להסביר את הטענה המרכזית של
המאמר ,שקיימת זיקה בין זהות אישית-תרבותית (פמיניסטית) לזהות מקצועית ,ושזהות
פמיניסטית משפיעה על הפרקטיקות ועל השיח הפדגוגי המכוננים את זהותה המקצועית
של הסטודנטית להוראה.

זהות אישית-תרבותית ,דרכי כינונה ומקומו של ההקשר
בעיצוב זהויות
במחקר האנתרופולוגי מקובלות כיום טענות מספר על האני-היחיד וזהויותיו 2:טענה
ראשונה היא שהסובייקט בנוי ממארג הנוצר בין זהותו האישית ()self identity
לבין זהותו הקולקטיבית (תרבותית) ( ,)collective & cultural identityכמו זהות
מקצועית או פמיניסטית ) .(Benhabib, 1999; Cerulo, 1997; Hall, 1997תפיסה זו
של הזהויות  -האישית והקולקטיבית  -רואה אותן קשורות זו לזו ומזינות זו את זו.
לטענתו של באחטין ( ,)Bakhtin, 1981זהויותיו של הסובייקט נבנות מתוך דיאלוג
חיצוני ופנימי ,גלוי ו“מדומיין“ ,שהוא מנהל עם ה“אחרים“ המשמעותיים .באמצעות
דיאלוגים הוא ממקם את עצמו בין ה“אני“ ל“אחר“ .במהלך הדיאלוג המאזין צריך
“לאכלס“ ( )to populateאת דברי ה“אחר“ ,להתייחס אליהם מתוך ההדגשים ,הכוונות
והפרשנות האישית שלו ,ולסגל אותם או לדחותם .השיח עם האחרים אינו אלא מאבק
רב-קולי מתמיד בין כוחות משמעותיים צנטריפוגליים וצנטריפטליים ,מאבק שמתרחש
בפרספקטיבה של זמן לאורך כל חייו של הסובייקט.
טענה שנייה הנוגעת לזהויותיו של הסובייקט ולדרכי כינונן היא ,שזהויות נבנות מתוך
הבניות חברתיות-תרבותיות ,כמו מגדר ,במהלך כל החיים .הן מעוצבות מההיסטוריה
האישית והקולקטיבית של הסובייקט ,כלומר מההקשרים של חייו .זהויות נבנות
מאירועים ,מחוויות ומאנשים משמעותיים שהסובייקט נפגש עמם ,והם המעצבים את
אמונותיו ,את עמדותיו ואת התנהגויותיו  -את ה“אני“ שלו .עוד נטען ,שהבניה של זהויות
מתרחשת באמצעות פעולת הסיפור של סיפור חיים .במהלכה המספר מבנה מחדש את
זהויותיו ,שכן הוא מנהל דיאלוג מחודש על חייו :משחזרם ,נותן להם משמעות ,מפרש את
המציאות המבנה אותם ,מסביר את השפעתם של ההקשרים השונים עליו ,בוחן ומסביר
 .2אני מודעת להבחנה הקיימת בספרות בין המושג המודרני “זהות“ ( )identityלהגדרתו ולמשמעותו
הפוסט-מודרנית ( .)subjectivityעל ההבחנות אפשר לקרוא בהרחבה אצל Ritchie & Wilson,
 .2000, pp. 12-14במאמר זה נעשה שימוש במושג “זהות“ על משמעויותיו השונות.
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את “שייכותו“ או את “אחרותו“ ביחס לקבוצות ולקולקטיבים שונים .יחסים אלה עם
ה“אחרים“ אינם מתנהלים רק ברמה הבין-אישית ,אלא הם משחק מתמשך של היסטוריה
ותרבות ,המתחולל בתוך ובין מערכות חברתיות שונות הקשורות לכוח ולפוליטיקה
(.)Hall, 1997; Van Krieken, 1997; Walkerdine, 1996
ווקרדיין ,בעקבות פוקו ,מוסיפה שיחסי כוח ופוליטיקה מנוהלים על ידי מנגנונים
ועל ידי מוסדות חברתיים המייצרים זהויות בתנאים היסטוריים .לכן ,היא טוענת ,עיסוק
בזהויות ,בהיסטוריה ובתרבויות מחייב בחינה של הקשר בין מארגים אחדים :היסטוריה
(אישית וקולקטיבית) ,פוליטיקות ,מוסדות חברתיים וטכנולוגיות פיקוח ביורוקרטיות
המכוננים ומנרמלים את הסובייקט ( .)Walkerdine, 1996, pp. 110-111מבחינה זו חקר
הזהות הפמיניסטית והזהות המקצועית של המדריכה ובחינת הזיקה בין הזהויות קשורים
לחקר ההיסטוריה האישית והקולקטיבית המגדרית-מקצועית של המדריכה ולבדיקת
המנגנונים החברתיים המעצבים את זהויותיה .בחינת ההקשר המגדרי בסיפורי חיים של
מורות היא בבחינת נושא מרכזי במחקר הפמיניסטי על ההוראה ועל זהותן המקצועית של
מורות (צלרמאיר.)Casey, 1993; Ritchie & Wilson, 2000; Weiler, 1999; 2002 ,
טענה שלישית באשר לזהויותיו של הסובייקט ולדרכי כינונן עולה מתפיסה פוסט-
מודרנית האומרת ,שלא ניתן לדבר על זהות מונוליתית מאוחדת הנבנית מעבר קולקטיבי
אחד ,והסובייקט בנוי מהויות רבות ,שונות ולעתים אף סותרות .הן משתנות תדיר בהתאם
למציאות המשתנה ,מקבלות משמעויות שונות בהקשרים שונים ונחשפות בתוך חלקי
נרטיבים .אחדותן וגבולותיהן של הזהויות אינם קבועים מראש ,ואין מהות אחת קבועה
שמכתיבה אותן .זהותו ואחדותו של היחיד נתונות לו תמיד בתוך מערכות תרבות שונות,
הן פתוחות לפירוש ולעיצוב מחדש ,זקוקות לאישור וניתנות תמיד לחריגה או לפירוק
(ג‘ירו .)Hall, 1997; Woodward, 1997; 1997 ,לפי תפיסה זו ,זהותה הפמיניסטית
וזהותה המקצועית של המדריכה עשויות להשתנות בהקשרים שונים ,ומארג זהויותיה
עשוי להתקבל מייצוגים ומפרשנויות שונים וסותרים הנחשפים בסיטואציות ובמפגשים
עם “אחרים“.

פיתוח זהות מקצועית של מורות
פיתוח זהות מקצועית בקרב סטודנטים ומורים משמעו טיפוח מודעות לעמדות ,הבניה
של השקפת עולם ובחינת ערכים המכוננים התנהגויות מקצועיות .כינונה של זהות
מקצועית מעצימה את הסטודנטים מבחינה אישית ומקצועית ,משפיעה על החלטותיהם
וקובעת את ביצועיהם ואת יעילותם ( .)Pajares, 1992כמו כן ,זהות מקצועית משפיעה
על ההתפתחות המקצועית של המורים ,על יכולותיהם ,על שאיפותיהם להשתתף
בשינויים חינוכיים ועל מסוגלותם להוציא לפועל חידושים בהוראה (Feinman-
Nemser & Parker, 1994; Hudson, 2004; McIntyre, Hagger, & Wilkin,
.)1993; Moon, 2002
נורית דביר

6/7/07 9:26:07 AM

93 

91-122.indd 93

למרות ההכרה בחשיבות פיתוחה של זהות מקצועית כבר במהלך הכשרת המורים,
מחקרים מלמדים שמדריכים פדגוגיים ממעטים לעסוק בהיבט זה ,במיוחד בהקשרו
המגדרי ( .)Ginsburg & Clift, 1990כמו כן נודע מהמחקרים ,שזהות מקצועית נתונה
לפרשנויות רבות של מכשירי המורים ,הקשורות לתפיסות פדגוגיות (לרבות תפיסות
3
פמיניסטיות) ולפרשנויות שונות שלהן (.)Hudson, 2004
ריבוי פרשנויות של זהות מקצועית נובע משאלות רחבות יותר ,כמו :מהי פרופסיה?
האם הוראה היא פרופסיה? (בן-עמוס ותמיר ;1995 ,לומסקי-פדר וכהנא ;1988 ,לם;1985 ,
צבר בן-יהושע וגבתון ;1995 ,שולוב-ברקןGlickman & Bey, 1990; Howey ;1991 ,
 .)& Zimpher, 1990; Lanier & Little, 1986גם אם חלק מהחוקרים מסכימים ביניהם
שההוראה היא פרופסיה ,הם חלוקים על מאפייניה ועל מרכיביה של הזהות המקצועית
של המורים ,על דרכי כינונה ועל מקומה של ההדרכה בהבנייתה .מחלוקת זו עולה ביתר
שאת בנוגע לזהות מקצועית-פמיניסטית ,כפי שיובהר להלן.

פיתוח זהות מקצועית-פמיניסטית של מורות
כאמור ,פיתוח זהות מקצועית-פמיניסטית של סטודנטיות להוראה הוא נושא הנתון
לפרשנויות רבות הן על דרכי כינונה של הזהות והן על אופייה ועל מהותה .הספרות
החינוכית-פמיניסטית מציעה פרשנויות שונות למושג “פמיניזם“ ולמשמעויות החינוכיות
שלו .התפיסה הליברלית רואה שינוי חברתי כפעולה בתוך הסדר החברתי של הדמוקרטיה,
המכוונת למימוש עצמי של היחיד במסגרת זו .תפיסה זו מקדשת ערכים כמו שוויון וחירות
ביחס לגברים ולנשים כאחד ,וכך גם במערכת החינוך .מתוך כך מתקיימים בדמוקרטיה
שוויון הזדמנויות וחירות של נשים ושל גברים לממש את עצמם ולעסוק בכל מקצוע
(קמיר.)Smith, 2001 ;2002 ,
לעומת התפיסה הליברלית ,הטענה המרכזית של הפמיניזם הרדיקלי היא ,שעל מנת
לחולל שינוי חברתי יש לערער על הסדר החברתי-הגברי הקיים ,והשינוי החברתי חייב
לחשוף תחילה את שותפות הגורל של כל הנשים ואת דיכוין על ידי הגברים ולבנות מציאות
חברתית חדשה  -סדר חברתי חדש .בנוסף לכך עולות הטענות ,שהתפיסה הליברלית
מדגישה יותר מדי את הרצון של הנשים להשיג שוויון מתוך דמיון לגברים ,ובתוך כך
הן מדגישות את הרציונליות של הנשים ומפחיתות מערכן של האמוציות .הביקורת על
התפיסה הפמיניסטית הליברלית הצמיחה סוגי פמיניזם שונים שיש להם משמעויות
חינוכיות שונות .המשותף להם  -ביקורת התפיסה הליברלית במתכונתה הקפיטליסטית-
דמוקרטית הקיימת וביקורת הפדגוגיה הנשענת על רוח זו (.)Walkerdine, 1992
הביקורת של התפיסות הפדגוגיות הביקורתיות והפמיניסטיות מראה כיצד תפיסה
ליברלית בחינוך משעתקת את השליטה הגברית ,גם אם יש לה אוריינטציה פמיניסטית.
 .3הדסון ( )Hudson ,2004, p. 222בדק מדריכי מורים למדעים ומצא ,שרק שליש מהם עסקו בהיבטים
של זהות מקצועית .הוא מסביר זאת בסיבות כמו חוסר זמן ,אי ידיעה של תפיסות שונות בהוראת
מדעים או בלבול בין גישות.
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ווקרדיין ,למשל ,טוענת שהתפיסה הליברלית של “העמדת הילד במרכז“ עשויה להעצים
בנים ובנות ,ובד בבד היא מדכאת את המורה ,מתעלמת מצרכיה ,מערכיה ומתפיסותיה,
והיא נתפסת כ“משרתת את הילד“ .אף כי בסוגיה זו לא קיים שוני בין מורה גבר למורה
אישה ,קשה ,לדעת ווקרדיין ,להתעלם מהעובדה ,שרוב הוגי הדעות של הפילוסופיה
החינוכית הזו ,קובעי המדיניות והמפקחים על ביצועה הם גברים ,ואילו המבצעות אותה
הן ברובן נשים (.)Walkerdine, 1992
תפיסות ביקורתיות-פמיניסטיות שונות מציעות אלטרנטיבות חינוכיות הן ברמה
התאורטית והן ברמה הפרקטית .מבחינה תאורטית ,הפדגוגיה הביקורתית הפמיניסטית
מאמצת את הביקורת הפמיניסטית על דרך הייצוג של האישה בטקסטים הכתובים ברוח
ליברלית ומתוך ההוויה הגברית ,שהם חלק מהקנון של הפילוסופיה ושל הפסיכולוגיה
של החינוך .כמו כן ,הביקורת התאורטית מכוונת נגד הטקסטים החינוכיים המקובלים
בתכניות הלימודים ובידע הקנוני הנלמד בבית הספר .הקוריקולום ,כך טוענים המבקרים,
הוא אחד המנגנונים הפועלים להבניית התלמיד כסובייקט ( ,)Apple, 1982ולפיכך יש
לכתוב אותו מחדש כך שישקף גם את הסובייקטיביות הנשית.
מבחינה פרקטית ,הביקורת החינוכית הפמיניסטית מכוונת כנגד פרקטיקות חינוכיות
שונות ושיטות לימוד ,בעיקר בהוראה מונוליתית ,של המורה האחד ,הנתפס כמי
שמחזיק בידע וכבעל הכוח .במקומה מוצעת הוראה דיאלוגית ,שיש בה מקום לידע של
התלמידים ושל המורה ,ויש בה כדי לפרק את ההיררכיות בין מורה לתלמיד (פרירה,
 ;1981פרירה ושור .)1990 ,הוראה דיאלוגית אף עשויה לפענח ולחשוף את הקודים
המבנים את הסובייקט ,ובכלל זה את השונויות המגדריות ( .)Giroux, 1988ליסטון
וזייכנר ( )Liston & Zeichner, 1996טוענים ,שבהכשרת מורים אפשר וצריך ,בעזרת
הוראה דיאלוגית ולימודי תרבות ,לעורר את מודעות הסטודנטיות לצורך בשינוי חברתי,
לעוצמתן וליכולתן לחוללו.
פרקטיקה נוספת ,שפדגוגיות פמיניסטיות מציעות כדי לשחרר את המורה מדיכוי ,היא
כתיבה של ספרות נשית ,על אודות נשים ,ובכלל זה  -סיפורי חיים של נשים ושל מורות
הכתובים כאוטוביוגרפיות או כביוגרפיות .אלה נותנים ביטוי הולם לקול ,להיסטוריה
ולהוויה של נשים ושל המורה כאישה (& Ara'ujo, 1999; Casey, 1993; Connelly
)Clandinin, 1999; Ritchie & Wilson, 2000; Weiler, 1999

מתודולוגיה
מקומה של החוקרת ויחסיה עם הנחקרת
מקרה זה לקוח מתוך מחקר מקיף ,שלקחו בו חלק עשרים מדריכות הפועלות בחמש
מכללות שונות להכשרת מורים .המחקר מציג סיפורי חיים של מדריכות ,ומתאר אירועי
הדרכה שונים שלהן (ראו דביר .)2005 ,ראוי לציין ,שבתחילת המחקר אני ,כחוקרת ,לא
נורית דביר
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עבדתי במכללה להכשרת מורים .שדה המחקר היה עבורי זר ,ורק לקראת סיום המחקר
התחלתי לעבוד בהדרכה פדגוגית במכללה .נקודת מבטי הייתה ,אם כן“ ,מבחוץ ומבפנים“
הן ביחס לשדה הנחקר והן ביחס לעולמן של מדריכות פדגוגיות בכלל .במהלך המחקר
התפתחו ביני ובין הנחקרות יחסים חמים ,אך הם נשארו בגבולות יחסי חוקרת-נחקרת.
מאמר זה מציג מקרה אחד מבין המקרים שבמחקר המקיף .במקרה המוצג פעלה
המדריכה באותה מכללה שבה הדרכתי .טרם פרסום מאמר זה התבקשה הנחקרת לקרוא
אותו ,להעיר את הערותיה ולתת את הסכמתה לפרסומו .בתגובתה היא סמכה את ידיה
על הממצאים ,על הפרשנות ועל הדיון באומרה“ :קראת אותי נכון ,את יכולה לפרסם את
הדברים כפי שהם“.

כלי המחקר
כלי המחקר העיקריים היו שני ראיונות נרטיביים פתוחים (;Corbin & Morse, 2003
 )Haight, 2001ושש תצפיות ,שאחריהן התקיימו ראיונות חצי מובנים .השילוב בין
הכלים אפשר להרכיב תמונה עשירה וליצור “תיאור גדוש“ של עולמה האישי והמקצועי
של המדריכה (גירץ.)Denzin, 2001; 1990 ,

סיפורי חיים
בראיונות הפתוחים התבקשה המדריכה לספר את סיפור חייה תוך התייחסות לזהותה
המקצועית .הריאיון הפתוח מזמין את המדריכה לספר בהרחבה מאין היא באה ,כיצד
הגיעה לתפקידה ,כיצד נראה לה העבר בראייה מן ההווה ומהן הרמיזות המשתמעות
לעתיד .ההנחה היא שסיפור חיים הוא שיקוף של זהויות הסובייקט ,והוא מהווה גם כלי
לעיצוב זהויותיו .תיאור “גדוש“ המופיע בסיפור חיים משקף את ההקשר של הפעולות
ושל ההתנהגויות ,מציג כוונות ופרשנויות המארגנות אותן ,מתאר את ההשפעות של
הפעולות ושל ההתנהגויות וחושף את הפרשנויות השונות שלהן .לפיכך סיפורי החיים
במאמר זה מתפקדים בהיבטים אחדים :הם אחד מסוגי כלי המחקר; הם משקפים את
ההקשר האישי-תרבותי של זהויות הנחקרת ,המהווה חלק ממושא המחקר; הם מדגימים
פרקטיקה מהפדגוגיה הפמיניסטית המכוננת זהות פמיניסטית מקצועית.
לאחרונה סיפורי חיים משמשים כלי חשוב ומושא מחקר בנוגע לזהותן המקצועית
של מורות ,שכן הם משקפים את חוויית ההוראה מנקודת המבט של הנחקרת :אישית,
תרבותית-חברתית והיסטורית (דבירCarter, 1993; Connelly & Clandinin, ;2005 ,
& 1990, 1999; Elbaz-Luwisch, 1991, 2001; Kelchtermans, 1993; Ritchie
 .)Wilson, 2000סיפורי חיים רלוונטיים גם לחקירה פמיניסטית ,מכיוון שהם מאפשרים
הבנה עמוקה ואישית ,מנקודת המבט של הנחקרת ,של המארג החברתי הנטווה מתוך
חוויותיה ומניסיון חייה כאישה .סיפור חיים נותן במה ל“קול הנשי“ בסוגות שיח שונות
שהופעתן חסרה על במות מקובלות ,כמו :היסטוריה ,כלכלה ,צבא וחינוך .קולן הייחודי
מייצג את הסובייקטיביות של נשים כקבוצה חברתית (ינאי ושפירא.)1995 ,
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תצפית משתתפת
במחקר נערכו שש תצפיות על סיטואציות שונות של הדרכה (בהתנסות המעשית ובמכללה).
לאחר התצפיות התקיימו ראיונות חצי מובנים עם המדריכה .התצפיות כללו הקלטה וניהול
יומן שדה רפלקטיבי .התיעוד והפרשנות של הממצאים מושפעים מהעובדה ,שאני כחוקרת
הכרתי את עולם ההוראה ,אך לא את עולמן של מדריכות פדגוגיות .לפיכך ניתן לכנות את
התצפיות “תצפית משתתפת“ (( )participant observationחזן ;1992 ,צבר בן-יהושע,
 .)2002תצפית משתתפת מאפשרת להתחקות אחר המעשה היום-יומי ולהעמיד את סיפורה
של המרואיינת מול פרשנותה של החוקרת ,כך נוצרת רב-קוליות במחקר.
ההצלבה בין שני כלי מחקר  -ריאיון ותצפית  -מאפשרת להביא את הסיפור ואת
הפרקטיקות לידי בדיקה ,אישוש ,בחינה והרחבה .כמו כן היא נותנת ביטוי חזק ועשיר
לקולה של המשתתפת במחקר.

דרכי הניתוח
המאמר מכוון להציג באותנטיות מרבית את סיפורה של הנחקרת ,ונעשה מאמץ להיצמד
לטקסט המקורי שלה .עם זאת ,קצרה היריעה מלהציג ולנתח את הסיפור במלואו ,שכן
סיפורי חיים מטבעם מקפלים בתוכם אירועים רבים המתוארים באריכות .לפיכך נבחרו
קטעים מן הסיפור הרחב המציגים את ההיבט הפמיניסטי ואת ההיבט המקצועי ,שהמאמר
דן בהם ,הגם שהם נארגים בסיפור הכולל .מבין כלל התצפיות על המדריכה נבחרו אלה
המייצגות ביותר את הנושא הפמיניסטי ,ויש בהן כדי ללמד על תופעות חוזרות במכלול
התצפיות שנערכו.
ניתוח סיפור החיים והתצפיות נעשה באמצעות “ניתוח תוכן הוליסטי“ (content
 )analysisהמושתת על עקרון הגשטאלט .עיקרון זה ,על פי ליבליך ( ,)1995מניח כי
לסיפור או לאירוע השלם יש משמעות מרובה יותר מאשר לסך חלקיו .ניתוח תוכן
הוליסטי מתמקד בשאלה :מהן ההתרחשויות המשמעותיות שקרו בחייה ,וכיצד הן עיצבו
את תפיסת עולמה? שאלה הנבחנת מנקודת מבטה של הנחקרת ,על פי פרשנותה של
החוקרת .הניתוח של הסיפורים ושל התצפיות כלל פירוק של הטקסט המקורי וארגונו
מחדש .כמו כן הניתוח מציג פרשנות של הטקסט ,שיצרה מארג בין פרשנות הנחקרת
לפרשנות החוקרת.
ארגון הטקסט מחדש יצר שני חלקים מרכזיים :האחד  -הבניה של תפיסות פדגוגיות-
פמיניסטיות באמצעות סיפור חיים; והאחר  -פדגוגיה פמיניסטית  -מהלכה למעשה .כל חלק
בנוי משתיים-שלוש תמות מרכזיות :בחלק א‘ יש שלוש תמות מרכזיות )1( :הבנייתה של זהות
פמיניסטית; ( )2ממודעות לאקטיביזם פמיניסטי; ( )3מאקטיביזם פמיניסטי-פוליטי לחינוך
ולהדרכה פדגוגית פמיניסטית .בחלק ב‘ יש שתי תמות מרכזיות )1( :מרחב האפשרויות של
הדרכה פדגוגית-פמיניסטית; ( )2מגבלותיה של הדרכה פדגוגית-פמיניסטית.
נורית דביר
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הבניה של תפיסות פדגוגיות-פמיניסטיות באמצעות סיפור חיים
 .1דרכי הבנייתה של זהות פמיניסטית
אני :ספרי לי את סיפור חייך תוך התייחסות להקשר המקצועי של
ההדרכה הפדגוגית.
רחל :קודם כול ,אני ממייסדות התנועה הפמיניסטית בארץ .זה קרה בערך
בסוף שנת  ,‘72כשממש התארגנה קבוצה של עשרים נשים ,ביניהן שירה
אילם .היא אחת מהוותיקות ביותר בתנועה הפמיניסטית בארץ ,היא הייתה
מהמייסדות .ארבע שנים הייתי מאוד פעילה בתנועה :בהקמתה ,בהפגנות...
זה היה דבר חדש ,צחקו עלינו אז ...זה סיפור בפני עצמו בכלל .כל העניין
של “לשרוף את החזיות“ ,שצעקו עלינו ...כל הדברים הבנאליים ביותר...
לא אכנס לזה עד כדי כך ,כי זה באמת סיפור ארוך .זה קרה עוד לפני
שהגעתי לחינוך בכלל .זה היה כשהייתי באוניברסיטה ,בזמן הלימודים.
לפני כן הייתי שנתיים בניו-יורק ,ושם בעצם נפקחו לי העיניים לראות
שאין שום שוויון בארץ .באתי בתור בחורה תמימה ישראלית ...ושם נולדה
אז התנועה הפמיניסטית...
רחל מתארת את השהייה הממושכת בניו-יורק כחוויה מעצבת ששינתה את תפיסת
עולמה והביאה אותה להארה פנימית על חייה ,כפי שהיא מעידה .ההתרחקות הפיזית
והמנטלית מה“בית“ והמפגש עם עולם תרבותי חדש האירו את המעשה הציוני באור
חדש ,שבחזיתו עומדת נשיותה .החוויה המעצבת מזמנת למספרת הזדמנות להעניק
לחוויות בחייה משמעויות חדשות ,מתוך זווית ראייה ביקורתית פמיניסטית .זהויותיה -
הציונית והנשית  -מתנפצות ונסדקות במפגש עם ארץ “אחרת“ ,עם נשים “אחרות“ ועם
רעיונות בלתי מוכרים של התנועה הפמיניסטית .את המפגש עם ה“אחרות“ היא מתארת
בהרחבה ,סיפור אחד מקפל בתוכו סיפורים רבים ,כדבריה“ :זה סיפור בפני עצמו ...לא
אכנס לזה עד כדי כך ,כי זה באמת סיפור ארוך“.
למרות תחושת הגודש שלה בנוגע לאירועים שקרו לה ,היא בוחרת להבליט
בדבריה את הפתאומיות ואת עוצמתה של ההארה הפמיניסטית ,שניצתה בה במרחב
החדש של חייה:
בעלי קיבל מלגה ,ואני דווקא עבדתי ונהניתי מן העיר .אבל שם החלטתי
שאני רוצה לעסוק בחינוך ,ושם הפכתי לפמיניסטית  -כי זה היה שם
באוויר .נשים ממש התחילו להיות נורא פעילות ,ופתאום התחלתי לחשוב
על כל הבעיות שהן העלו .ראיתי בחזרה את מה שקורה בארץ .הייתי צעירה
ונשואה חדשה ,ובניו-יורק  -זה היה משהו שפשוט הפך גם אותי וגם את
בעלי ,לגמרי .אז התרוצצתי .אני נורא מין איש תרבות .הלכתי כל היום
להצגות ,לזה ,לזה ...זה היה בשבילנו קרנבל אחד גדול .אבל בתוך הקרנבל
הזה פתאום התחלתי לקרוא עיתונים ,ולראות שיש כזה דבר שנקרא
פמיניזם ,ויש איזה קבוצה של נשים ...הן התחילו להוציא אז את העיתון
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שלהן ...קראו לו .“MS.“ :אז היה עיתון כזה מהפכני ,התחלתי לקרוא,
התחלתי לראות איך מדברים על מעמד האישה ונלחמים  -ופתאום הדברים
התעוררו לי .סיימתי ללמוד ,כעבור שנתיים התחתנתי ופתאום קראתי...
התובנות החדשות על הפמיניזם ,הרעיונות והמושגים שלמדה מן החיים החדשים בניו-
יורק יצרו אצל רחל מעין “מפץ“ רב-עוצמה ,שהוביל אותה לפרשנות מחודשת של חייה
ולאקטיביזם פוליטי וחינוכי (כפי שיוצג בהמשך) .וכך היא מעידה:
לא ידעתי בכלל שזה קיים .כלום .אנחנו מדברים על שנת  ,‘70מי בכלל ידע
בארץ שזה ...לא היה לזה שם אפילו .הייתי אישה צעירה בתחילת דרכה.
בצבא למשל ,מה אני עשיתי בצבא? כשאני התגייסתי ,החליטו להעלות
את רמת השוטרות במשטרה הצבאית .מה עושים בשביל להעלות רמה?
לוקחים קודם כול בוגרות שגמרו בגרות ,ורצוי שהן יהיו גם יפות עם עיניים
כחולות .אני נשבעת לך! את ראית עשרות בחורות שגייסו אותן למשטרה.
ובהתחלה זה כאילו היה איזה ...אז עוד לא ידעתי על מה להתרגז .בדיעבד
רק חשבתי“ :איך הם העזו בכלל?!" רוצים להעלות את הרמה ,אז לוקחים
אשכנזיות ,חמודות ,מתוקות שיש להן גם בגרות ,שיעלו את הרמה?...
שימוש הכי ציני ונוראי שאפשר לעשות באישה.
אבל את זה אני ידעתי רק אחרי שזה כבר נגמר ...מי בכלל דיבר על זה ,מי
בכלל ידע ...כאילו ,בהתחלה אמרת ...קיבלת מחמאה  -את חמודה ,את
יפה ...גם כל הקטע הזה.
אז הדברים האלה קרו לי באמת באמריקה .שפתאום הסתכלתי בפרספקטיבה
וראיתי כמה פעמים הטרידו אותי ברחוב ובעבודה ...חיים של בחורה נאה זה
מאבק כל הזמן .שבאוטובוס לא יידבקו אליה ...פתאום שמתי לב .פתאום
קלטתי בכלל שכל העסק הזה בנוי לא נכון ,הוא מבוסס לא נכון באופן
מהותי ביותר .זה התחיל למלא אותי רוגז נוראי.
זאת אומרת ,דברים שקיבלתי ...כי את יודעת ,גדלתי על כך שהמדינה היא
נפלאה .ניצלנו מהשואה ,הכול נהדר ,ציונות והכול ...ופתאום אני רואה את
הקטע שלי בתור אישה שהוא בכלל מפוספס.
המפגש הפתאומי במלוא העוצמה עם רעיונות התנועה הפמיניסטית והתובנות החדשות
על חייה מעוררים בה רוגז ,תסכול ,כעס ורצון להיאבק במה שנעשה לה ,בלי שהייתה
מודעת לכך .היא מדגישה את עוצמת הכעס שיש בה בעיקר בנוגע לחוויית השירות הצבאי
ולשימוש המנצל של המערכת המדינית בנשיותה בשם הרעיון הגדול  -הרעיון הציוני.
וכך היא מעידה" :ופתאום אני רואה את הקטע שלי בתור אישה שהוא בכלל מפוספס“.
רחל חוזרת שוב ושוב על הפתאומיות שבתהליך ,ובכך מדגישה את ההשפעה החזקה
ואת הכוח המעצים של התנועה הפמיניסטית בארה“ב בשנות השבעים ,כפי שחוותה
אותם“ :פתאום קלטתי““ ...פתאום התחלתי לחשוב על כל הבעיות שהן העלו““ ...פתאום
הסתכלתי בפרספקטיבה““ ...פתאום שמתי לב“...
נורית דביר
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תהליך דומה עברו נשים רבות באותה תקופה .ספרן ( )2001מתארת את השפעתן
של הפמיניסטיות האנגלו-סקסיות עליה ועל נשים נוספות בארץ .בדומה לרחל ,גם
היא הושפעה מפרסומים מחקריים וציבוריים שהתחילו להתפרסם באותה עת .באותן
שנים ,שנות השבעים ,פמיניסטיות אמריקניות כדוגמת שאולטר ,מילט וריץ‘ מבקרות
את ייצוג האישה כסובייקט בטקסטים גבריים ובקנון ההיסטורי ,ומבקשות לכתוב אותם
מחדש ,על פי החוויה הנשית-אישית שלהן ועל פי ההיסטוריה שלהן ,ומתוך הזדהות
עם נשים ועם מערכת של מגדר אוניברסלי (Millett, 1971; Rich, 1972; Showalter,
 .(1977כתיבה נשית ( )L‘ecriture feminineמקבלת סגנון בעל סימני זהות מובהקים
וייחודיים (.)Moi, 1985
גם רחל מתחילה לבחון את מקומה בהיסטוריה הציונית ובכינון המדינה ,וכמו
הפמיניסטיות האמריקניות תגייס את הכתיבה המדעית כפרקטיקה של מאבק נשי (כפי
שיובהר להלן) בשלב מאוחר יותר בחייה .היא מתחילה להתעניין בפעילותה של התנועה
הפמיניסטית בארצות הברית ,שקיבלה תנופה מחודשת על ידי בטי פרידן עוד בשנות
השישים .הרעיונות המרכזיים של התנועה באותן שנים ראו בפמיניזם שלב נוסף במאבק
על זכויות האדם ,שמטרתו להביא את הנשים כקבוצת רוב אל הזרם הראשי של החברה
האנושית .מאבקן לשוויון הזדמנויות ברוח ההשקפה הליברלית האמריקנית נמשך גם
בשנות השבעים ,אז התגברה התודעה שמגדר הוא הבניה חברתית ,ולא רק שוני ביולוגי
דטרמיניסטי .מכאן הופנה המאבק נגד התרבות הגברית ,השלטת בנשים באמצעות הבניות
חברתיות סמויות ,והוא קיבל אופי אידאולוגי של שחרור.
רוזין ( )2000מוסיפה עוד שתי הגדרות למושג פמיניזם ,שניתן ללמוד עליהן גם
מטענותיה של רחל :פמיניזם הוא תאוריה המבוססת על נקודת מבט נשית; וכפי שנראה
בהמשך סיפורה ,פמיניזם הוא התארגנות מודעת של נשים לצורך שיפור מעמדן .המאבק
הפמיניסטי של רחל ,כפי שהצטייר מדבריה ,נבע מתחושת כוח ,ידע ומודעות; החוויה
המעצבת והמודעות למצבה תרמו להעצמתה:
בתוך הקרנבל הזה פתאום התחלתי לקרוא עיתונים ,ולראות שיש כזה דבר
שנקרא פמיניזם ...אז היה עיתון כזה מהפכני ,התחלתי לקרוא ,התחלתי
לראות איך מדברים על מעמד האישה ונלחמים  -ופתאום הדברים
התעוררו לי...
תחושת הכוח נובעת לדבריה מהידיעה ,מהמודעות לתופעה :היא יודעת “איך קוראים
לזה“ ,מהן ההבניות החברתיות שהמעשה הציוני-צבאי עשה בה כאישה ,וכיצד לימדו
אותה לקבל זאת לא רק בהבנה ובהכנעה אלא כמחמאה .באופן פרדוקסלי ,אפשר לומר
שכוחה לפעול למען שינוי חברתי נבע בעיקר מהתנגדות ( )resistantאקטיבית לממסד
גברי או לתרבות גברית.
סיפורה של רחל מלמד ,שכוחה נובע ממקורות אחדים :התובנה של ההשתקה ,של
“הדיכוי הסמוי“ ושל ה“ניצול“ בידי הממסד ,הסולידריות הנשית ,ההכרה באוניברסליות
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של התופעה ובממדיה ,ההצלחות של הפמיניסטיות האמריקניות ,וכפי שיובהר בהמשך:
גם הפעילות האקטיבית שלה בתנועה הפמיניסטית בישראל ,לימודי ה M.A.-ועבודת
ה M.A.-שעשתה ברוח הפמיניסטית  -כל אלה שימשו מנוף לשינוי המציאות ברמה
הפרטית והציבורית כאחד .לוק וגור ( )Luke & Gore, 1992דנות במקורות הכוח הנשי
וטוענות ,שעל מנת לחולל שינוי חברתי של ממש אין די בזיהוי הכוחות המדכאים את
הסובייקטיביות הנשית ובהבעת ביקורת ,אלא יש להבהיר לנשים את דרכי הדיכוי ואת
המנגנונים המשתתפים בו ומעצבים את התודעה ,את הזהות ואת הידע .ואשר להוראה ,הן
טוענות שהבנה זו תעצים את המורה ותאפשר לה להיאבק ולהשתחרר ממצבה המדוכא.
 .2ממודעות לאקטיביזם פמיניסטי
אחרי השהייה בארה“ב חזרתי לפה ,ובדיוק הייתה לי חברה שאמרה לי
שהולכת להתארגן תנועה פמיניסטית ,ואמרתי שזה נורא מתאים לי .הייתי
ארבע שנים מאוד פעילה .הוצאנו ספר של תרגומים שהיה אז מאוד נדיר.
הוא נקרא :אישה ,נשים ,נשיות .היום זאת כבר לא בעיה להשיג חומר ,היא
אומרת .אבל אז ממש לקחנו ,ליקטנו ...הכנו ארבע-חמש חוברות מהתנועה,
עשינו הפגנות ,מה לא עשינו...
רחל מתארת את הניסיונות הראשונים של חברות התנועה הפמיניסטית בארץ ליצור
ידע אקדמי בעברית על נשיות ועל מגדר .הספר שהיא וחברותיה פרסמו היה הראשון
מבין ספרים פמיניסטיים בודדים ,שיצאו לאור באותן שנים (אלוני ,1976 ,בתוך :אלמוג,
תש"ס; בת אורן ,1975 ,בתוך :אלמוג ,תש“ס) .המחקר שעסק בנשים ,במיוחד בארץ ,היה
בחיתוליו עד כדי כך ,שמושגים שהשתמשו בהם בשיח הפמיניסטי בעולם זכו רק באותה
עת לתרגום עברי.
סיפורה חושף את שותפותה במה שמכונה בספרים“ :הגל השני של הפמיניזם בישראל“
בשנות השבעים והשמונים .בתקופה זו התעוררה התנועה הפמיניסטית על ידי מרשה
פרידמן ונשים אנגלו-סקסיות נוספות ,שהגיעו לארץ ויזמו את הקמתן של קבוצות נשים
הלוחמות להשגת שוויון מלא (ספרן .)2001 ,קבוצות אלה לא זכו לפופולריות רבה בציבור,
הן נתפסו כתוקפניות וכלוחמניות (וינשטיין ;1998 ,פרידמן ;1999 ,רפופורט .)1993 ,גל
זה ניסה לנפץ את המיתוס שרווח עוד מתקופת היישוב ,שקיים שוויון בין נשים לגברים
בחברה הישראלית (ברנשטיין ;1987 ,יזרעאלי ;1983 ,פוגל-ביז‘אוי ;1991 ,פרידמן;1999 ,
שילה ,1955 ,תש“ס) .ניסיונן להקים מפלגת נשים נכשל ,אך ניתן ללמוד על תרומתן של
נשים אלה מתוך סיפורה של רחל ,הן בכתיבתה הפמיניסטית והן במחקרה באקדמיה.
במקביל עשיתי את ה M.A.-שהיה גם כן בנושא פמיניסטי .הוא היה על
סטראוטיפים מיניים בישראל .זו הייתה העבודה הראשונה שנעשתה בכלל
בכיוון הזה בארץ .גם על זה כמובן אמרו שאין אצלנו שום בעיה“ ,זו בעיה
אמריקאית“ ,ודווקא יצא שיש בעיה .היום הכול נשמע לי מצחיק .בזמנו
הכול היה מאבקים נוראיים.
נורית דביר
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רחל מציינת את ההשפעה של עבודת המוסמך שלה על החברה באותם הימים:
כשבחרתי את הנושא שלי ל ,M.A.-לבדוק את השוויון בין המינים בספרי
לימוד ,אנשים אמרו לי“ :תרדי מזה ,מה ,אין את זה בארץ “...פשוט לא רצו
בכלל לעבוד אתי .והמנחה הראשון שעבד אתי בכלל פישל .הוא לא בדק
את זה ,והוועדה לא אישרה...
היא אינה חוסכת שבטה בבקרה את הממסד האוניברסיטאי ,הגברי:
תשמעי ,באוניברסיטה מה שממש לא יכולתי לסבול זה היה המיקוח
והתחרותיות ...זה לא התאים לי .עמדתי בזה טוב ,אבל לא רציתי את זה.
הרגשתי שזה לא מוצא חן בעיניי ,ואני לא רוצה להמשיך לדוקטורט .לא
רוצה ...אני רוצה עכשיו לעשות משהו אמיתי ,וההדרכה היא כזו .לא הייתה
לי הרגשה של דברים אמיתיים .זה כמובן הכול הרבה יותר סמוי .הם לא כל
כך מעזים לעשות את זה בגלוי...
האקדמיה נתפסת אצלה כמעוז הידע הגברי ,כמאחז גברי שנשים מחויבות להתמודד עמו
באמצעות טכנולוגיות ממסדיות סמויות ,כמו :עיסוק בתכנים שנתפסים גבריים ,אימוץ
שפה ,חשיבה ומתודולוגיה גבריות ,שימוש בפרקטיקות מחקריות גבריות ויצירת ידע
גברי .רחל חשה את אי הנוחות במפגשה עם האוניברסיטה ,ומשמיעה ביקורת נוקבת על
מוסד זה .ביקורת דומה עולה מדבריהן של נשים מסגל האוניברסיטה (בירקאן ,תשנ“ו).
רגב אף טוענת ,ש“האקדמיה מוכנה לקבלת האישה רק במסגרת הכחשת האני שלה“ (רגב,
תשנ“ז ,עמ‘  ,)173וש“נשים רבות נפלטות מהאוניברסיטה בסוף התואר השלישי ,ומוצאות
נישות אחרות נשיות לביטוי אקדמי או שהנשים שנשארות בה מתפקדות ‘בלי אני‘“ (שם,
עמ‘ .)178
למרות הקשיים והמחסומים שהוערמו עליה באקדמיה רחל מציינת ,כי בתוצאות
המחקר הייתה משום פריצת דרך אקדמית ,מוסדית וציבורית .התוצאות עוררו הדים
בציבור ,שהניעו את הממסד לחולל שינוי ביחסם של ספרי הלימוד לילדות ולנשים
מתוך הכרה בספרים כמכונני זהויות .בשנת  2001הקימה שרת החינוך לימור לבנת ועדה
בראשותה של עו“ד גרא ,מנכ“לית שדולת נשים בישראל ,לבדיקת סטראוטיפים מיניים
בספרי לימוד במערכת החינוך בישראל ,וממצאיה מציגים תמונה בלתי מספקת בשאלה זו
(דו“ח ועדת גרא .)2001 ,מתברר אפוא ,שלתזה של רחל יש חלק מהותי בקידום הנושא,
והיא מציינת בגאווה את הישגי המחקר על אף “תקרת הזכוכית האקדמית“ שהציבו לה.
ההתנגדות לאקדמיה כמוסד הובילה אותה ,כדבריה ,למכללה להכשרת מורים ,שנתפסת
בעיניה כ“הדבר האמיתי“ .המכללה היא אנטיתזה לתחרותיות האקדמית ,לשיח המבוסס
על מיקוח ,למנגנונים הגבריים ,הפטרוניים ,המדכאים נשים ומדירים אותן במכוון ובאופן
סמוי .תפיסה זו מסבירה ,לדעתי ,את שעתוקה של התפיסה הבינרית ,המבחינה בין
האוניברסיטה השומרת על אופייה הגברי לבין נשיותה של המכללה להוראה.
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 .3מאקטיביזם פמיניסטי-פוליטי לחינוך ולהדרכה פדגוגית-פמיניסטית
מסיפורה של רחל עולה ,שביקורתה על האוניברסיטה הובילה אותה ,כבעלת תואר
שני ,אל הסמינר למורות .הסמינר ,כך נדמה ,נתפס בעיניה כמתאים יותר באופיו
לתפיסותיה הנשיות ולעבודת נשים אקדמיות .בד בבד עם כניסתה לתחום החינוך
וההדרכה בסמינר היא בוחנת מחדש את פעילותה בתנועה הפמיניסטית ואת השפעתה
על תפיסת תפקידה בהדרכה:
לאחר שסיימתי את ה M.A.-וגם סיימתי את העבודה הניסויית באוניברסיטה,
קיבלתי את העבודה בסמינר .באותה תקופה החלטתי להפסיק את הפעילות
הפמיניסטית בתנועה ,כי זה נהפך נורא למאבק פוליטי ,וגם הוא לא כל
כך עניין אותי יותר .התחילו מאבקי כוחות במסגרת התנועה הפמיניסטית,
הרגשתי שכבר עשיתי את שלי במסגרת התנועה .התחילו שם כל מיני
מאבקים :בין שמאלניות יותר ופחות ,וכאלה מאמריקה בתוך התנועה,
ולא בא לי להתעסק עם כל זה ...אחר כך הייתה מרשה פרידמן ,זה היה
כמה שנים אחרי כן .בקיצור ,אמרתי לעצמי“ :זה לא הקטע שלי .אני לא
נועדתי לפוליטיקה ,ואם לא פוליטיקה ובכל זאת לפעול  -אז אני אלך
לחינוך“ .לא הפסקתי עם רעיונות הפמיניזם ,אבל הפסקתי להיות פעילה
בתנועה .התחלתי להיות מאוד פעילה בסמינר ,וגם אמרתי לעצמי שזה
המקום שזה יכול באמת להשפיע לטווח ארוך ...במסגרת הסמינר עשיתי
כל מיני דברים.
אני :ממש החלטת שאם לא פוליטיקה אז חינוך?
אמרתי ,זה לא מתאים לי הפוליטיקה .לא מתאים לי להוציא אנרגיה כל
הזמן על מאבקי כוחות ,וזה מה שהיה .תנועה שרוצה להנהיג את עצמה
 אז מי שיהיה הכי חזק הוא ילך .ואני ,לא מעניין אותי .לא מעניין אותילעשות את המאבק הזה .עניין אותי להוציא את הספר הזה ,זה היה חוויה
אינטלקטואלית ורגשית לא רגילה .היינו מתאספות ...כמו דינמיקה,
כל אחת קראה משהו ,ואז כמובן כל אחת התחילה לדבר איך זה אצלה
במשפחה ,ואיך זה עם בעלה ,ואיזה מאמר ניקח ...זה הדבר הכי מרגש
שקרה לי בתנועה הפמיניסטית :הספר הזה...
רחל מסתייגת מפוליטיקה במובן של הפעלת כוח וניהול מאבקים שאפיינו ,לדבריה ,את
התנועה הפמיניסטית בהתפתחותה .היא עזבה את הפעילות בתנועה ,כשהרגישה שאין
היא מעצימה אותה במובן האינטלקטואלי והרגשי :באינטימיות ,באמפתיה ובסולידריות.
לעומת זאת היא מוצאת את עצמה מועצמת ומעצימה במרחב החינוכי.
אני :אילו מהרעיונות הפמיניסטיים את מביאה להדרכה?
העניין של האסרטיביות והבעיה של הדימוי העצמי שנפגם אצל נשים
כתוצאה ממסרים לא נכונים שהן מקבלות כל הזמן במשפחה .אני נורא
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מנסה לעורר אותן לא לקבל את הדברים כמו שהם ,שזאת נטייה של
המון תלמידות שלי .אני לא רוצה להגיד “של הרבה נשים“ ,אבל בטח של
תלמידות שלי .מי שבוחר בהוראה ,הרבה פעמים יש לו נטייה לשמרנות
ולקבל את הדברים כמו שהם ,ואני נורא מנסה להוציא אותן מזה .זאת
אומרת ,לבדוק את עצמן כל הזמן .להילחם את המלחמה שלהן .אני מאוד...
את יודעת ...הן בגיל כזה רומנטי ...הן חושבות שהן יתחתנו ,והכול יהיה
נפלא .אז אני אומרת להן בפירוש :אף אחד לא יעשה לכן את המלחמה
שלכן .גם אם תתחתנו ותהיו עסוקות עם המשפחה ,להפך  -אז זה רק
יתחיל .ואני גם מביאה דוגמאות מהחיים שלי ,וגם מאוד מעודדת אותן...
לדאוג לעצמן במובן המהותי והעקרוני  -לא להניח גם כהנחה וגם לא לתת
שמישהו אחר יסדר לכן את הדברים ,כי אתן אחראיות לחיים שלכן .אולי
זה אחד הדברים שאני אומרת הכי חזק .תהיו אחראיות .כמו שאנחנו רוצים
להיות אחראים על החינוך ו ...זה קשור לכל כך הרבה דברים ...אתן צריכות
להיות אחראיות על מה שקורה לכן בחיים .אל תצפו ממישהו ,אפילו לא
גבר שנורא אוהב אתכן ,לעשות את זה ,כי הוא לא יעשה את זה .זה לא
המאבק שלו ,זה מאבק שלכן .אין לי בעיה להגיד דברים מאוד אישיים,
ולשלב דברים מהחיים שלי ,אם זה דרוש .וזה בעצם הקטע העיקרי...
מדברים אלה אפשר ללמוד ,שרחל מנסה להעצים את הסטודנטיות בתחום האישי,
המשפחתי ,הזוגי והמקצועי כאחד .היא אינה מבחינה בין התחום הפרטי לציבורי ,ורואה
אותם קשורים זה לזה ונובעים זה מזה .התובנות שאליהן יגיעו הסטודנטיות על אודות
מצבן כנשים ועל הצורך שלהן לגלות יותר אסרטיביות יתרמו ,לדעתה ,ליכולתן לחולל
שינוי אישי בעל משמעות מקצועית .הן יגבירו את יכולתן להילחם ,לעמוד על שלהן
ולהיות אחראיות לחייהן .בכך תועצם עבודתן החינוכית ,כפי שמודגש בדברים שלהלן.
אני :מהם המסרים העיקריים שלך בהדרכה?
האידאולוגיה המרכזית שלי היא הומניזם  -שוויון ,הקשבה ,מימוש עצמי,
ועל זה אני עובדת חזק .זה מחזק רעיון שהילד במרכז ,ולא ערכים חברתיים
של הקבוצה .פעם מחנכים רצו להקנות דעת וידע ,ולהתאים את הילדים
אליהם .אני רוצה שהילד יהיה במרכז ,וממנו להגיע לדברים אחרים .מדובר
בגיל לידה עד  ,8ומכאן נושא ההתפתחות .מוכרחים לראות את צרכיו
האמיתיים .למשל ,גם שישימו לו גבולות .ולכן זה נכון  -אם הילד במרכז
בצורה הנכונה ,זה לזהות כוחות וחולשות שלו ולעזור לו לצמוח בתוך
גבולות .גם הסטודנטית אצלי במרכז ,והמטרה שלי היא להעצימן ולעזור
להן לממש את עצמן מבחינה מקצועית.
לסיכום ,סיפור חייה של רחל חושף את ההקשרים השונים ואת הנסיבות החברתיות שפעלו
עליה והִבנו אותה כפמיניסטית וכמחנכת בהכשרת מורים .במהלך הסיפור היא בוחנת
בביקורתיות את דרכי כינונה של זהותה הפמיניסטית ואת המנגנונים הממסדיים שעיצבו
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את חייה והשפיעו על תפיסתה החינוכית .במרכז האידאולוגיה החינוכית שלה עומדים
ערכים הומניים-ליברליים ,שמתוכם נובעים ההיבטים הפמיניסטיים ,שאליהם נחשפה
לראשונה באמריקה של שנות השבעים .סיפור חייה חושף אפוא תפיסה של הדרכה
פמיניסטית המתקיימת בין ובתוך גבולות תאורטיים ופרקטיים של הפמיניזם הליברלי
(רוזין ,)2000 ,ובחזית עבודתה היא מעמידה את המושג “העצמת הסטודנטיות“ (& Luke
 .)Gore, 1992היא מפרשת אותו כטיפוח סולידריות נשית ,אמפתיה וניסיון זהיר לבחון
את ההצבות החברתיות ואת זהותן הנשית והמקצועית של הסטודנטיות .להלן ייבחנו
רעיונות ,תפיסות ומושגים אלה באמצעות תצפיות על עבודתה עם הסטודנטיות.

פדגוגיה פמיניסטית  -מהלכה למעשה
 .1מרחב האפשרויות של הדרכה פדגוגית-פמיניסטית
הביטוי המעשי של תפיסותיה הפדגוגיות-פמיניסטיות של רחל עולה מתוך עדויות
שנאספו באמצעות תצפיות אחדות על מפגשי ההדרכה שלה ומתוך ראיונות חצי מובנים,
שנערכו אחריהן .להלן מוצגות שתי סיטואציות הלקוחות מ“אזור עבודתה“ .באמצעותן
ניתן לבחון את מרחב האפשרויות והמגבלות של המדריכה להפעיל פדגוגיה פמיניסטית
בהדרכה ולכונן זהות פדגוגית-פמיניסטית ליברלית בקרב הסטודנטיות .הסיטואציה
הראשונה :שיחת הדרכה  -התנהלה עם כמה סטודנטיות בשיעור “דרכי הוראה“ המתקיים
במכללה .מטרתה :עזרה לסטודנטיות בהכנה פעילות לגן הילדים בנושא “יום המשפחה“.
הסיטואציה השנייה :שיחת משוב  -התנהלה עם אחת הסטודנטיות לאחר ביצוע הפעילות
בגן הילדים .מטרתה :לחשוף ולכונן ידע פרקטי-דידקטי של הסטודנטית באמצעות
רפלקציה ,לדון בהיבטים פדגוגיים-דידקטיים שונים ,שעלו במהלך הפעילות שביצעה
הסטודנטית ,ולכונן באמצעותם “תאוריה פרקטית“ המבנה את זהותה המקצועית של
המורה (.)Schon, 1983
שיחת ההדרכה ,ששימשה שיחת ההכנה לפעילות ,התקיימה במליאה עם עשרים
ושתיים סטודנטיות הלומדות שנה ראשונה במסלול “הגיל הרך“ .הן ישבו במעגל,
והמדריכה חילקה דף שבו כתוב“ :אנו מפעילים ילדים  -הנחיה לבדיקה עצמית של
פעולות שזימנתי לילדים“.
מדריכה :אני מרגישה שאני צריכה לנער אתכן מדי פעם כדי שהילדים
ייהנו ויופעלו על ידיכן .עתה תתחלקו לחמש קבוצות ותדונו ביניכן על
הפעילויות שתכננתן לעשות עם הילדים לקראת “יום המשפחה“ .תשקיעו
את מרב האנרגיה לדבר על פעולות שאתן לא בטוחות בהן .תראו באיזה
אופן אתן מפעילות אותן ומה הקשיים הצפויים .במהלך העבודה אני אסתובב
ביניכן ואציג לכן היבטים נוספים של הפעילויות .אל תביאו “שטנצים“ של
גננות ,תנסו להביא דברים שילדים באמת רוצים לדעת עליהם ,או שאתן
חושבות שזה חשוב להם לדעת .תנו להם לחשוב ,להביא רעיונות משלהם,
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להיות עצמאיים ופעילים ...ותשתמשו במושג “יום המשפחה“ ולא “יום
האם“ .אגב ,למה ,לדעתכן ,שינו את המושגים הללו?
סטודנטית :אולי בגלל שזה באמת יום של המשפחה ואמהות הן חלק ממנה.
גם לאבות יש מקום היום במשפחה ובגידול הילדים.
סטודנטית :זה הפמיניזם של היום.
מדריכה :למה את מתכוונת?
סטודנטית :כל הרעיונות על שוויון בין המינים ועל חלוקת תפקידים
בבית ...אבא מגהץ ומספר סיפורים ...לא רק אמהות.
מדריכה :תתחילו לעבוד ותשימו לב גם להיבטים האלה.
המדריכה מנסה לעורר אצל הסטודנטיות את המחשבה על המשמעות של יום המשפחה
בהקשר של שוויון בין המינים .היא מנצלת את השיחה להעלות את המודעות שלהן
לנושא .עם זאת ,היא מסתפקת בשתי אמירות ולכן לא מתפתח דיון נרחב בנושא ,כזה
המאפשר חשיבה רפלקטיבית ביקורתית מעמיקה .לאחר השיחה הקצרה הסטודנטיות
מתחילות לעבוד בקבוצה ,והמדריכה משוחחת עם אחת הקבוצות.
מדריכה :מה תכננתן ליום המשפחה בגן?
סטודנטית :אני הכנתי סיפור על משפחה ,והילדים צריכים לספר אותו ברצף.
מדריכה :את רוצה לפתח שיחה על הסיפור? על מה הסיפור?
סטודנטית :על סבא ונכד .הנושא :כבוד למבוגר.
מדריכה :יפה ,תפתחי את זה...
סטודנטית :אני מראה תמונה של משפחה ואפשר לספור את מספר
בני המשפחה ,לדבר על רגשות כלפי כל אחד מבני המשפחה .המטרה
לעורר רגשות.
מדריכה :את לא יודעת מה המצב המשפחתי של הילדים .יש משפחות חד-
הוריות בגן? צריך בשיחה להראות שזה לא פחות טוב ממשפחה עם אבא
ואימא ,זה רק שונה .זו הזדמנות לדבר על זה.
סטודנטית :אני רוצה שהילדים יתאימו בין “אמהות“ ל“ילדים“ :למשל
תמונה של גוזל להתאים לתמונה של ציפור ועוד דוגמאות .אחר כך אני
רוצה להקריא להם את הסיפור על גוזל שהלך לחפש את אמו.
מדריכה :יפה.
סטודנטית :אני רוצה להכין משחק קובייה שבו יתאימו תפקידים בבית
לבני הבית.
מדריכה :יופי ,אבל תשימי לב לחלוקת תפקידים שאין בה סטראוטיפים...
אנחנו רוצות לחנך לשוויון בין המינים...
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שיחה זו מלמדת ,שהמדריכה בעלת מודעות פמיניסטית .היא קושרת את הגורם
המזמן “יום המשפחה“ לערכים פמיניסטיים-הומניים ,וחושפת בפני הסטודנטיות את
האפשרויות הגלומות בפעילויות השונות לכונן ערכים אלה בקרב ילדי הגן .היא מסבירה
זאת בדבריה:
במשך שנת ההדרכה אין כמעט נושא שאני לא מקשרת אותו איכשהו לעניין
של להילחם על זכויות ,ואסרטיביות ,ולהכניס שינוי ולבדוק את עצמכם .זה
שזור בכל סיטואציה .אני שולפת את זה כי זה מופנם אצלי .בכל סיטואציה
שישנה ואפשר להגיד משהו על פמיניזם ,אני אגיד ,כי זה חלק מזה ...כל
נושא כמעט הוא פתח לטפל גם בבעיה הזאת...
המדריכה חושפת את הסטודנטיות בשיעור ההדרכה לא רק להיבטים פמיניסטיים פרקטיים,
אלא גם לתכנים פמיניסטיים עיוניים-תאורטיים:
אם ,למשל ,אני מלמדת על אינטליגנציה רגשית ,שזה נושא די חדש ,אז תמיד
משווים בין נשים לגברים .בקטע הזה דווקא לנשים יש הרבה מה להציע .הן
הרבה יותר מפותחות ,הן הרבה יותר מקבלות ...אז אני תמיד עושה את
ההשוואות האלה .אני מדברת גם ,היות שאנחנו בגיל הרך ,שמערכת החינוך
דווקא בגילאים האלה לא תמיד בעד הבנים ,שצריכים להוציא הרבה יותר
אנרגיה ושהם לא כל כך ילדים טובים .אני דווקא מציגה את שני הדברים...
העדויות מהשיחה עם הסטודנטיות וההסבר של המדריכה מלמדים שהיא אינה “מטיפה“
לרעיונותיה ,אלא מעוניינת לעורר את הסטודנטיות למחשבה על מקומה של הגננת בכינון
זהויות ותפיסות פמיניסטיות .היא עושה זאת על ידי כך שהיא חושפת בפניהן היבטים
קוריקולריים ודידקטיים המקדמים את המחשבה הפמיניסטית ,היא מאירה בפניהן את
הדרכים להפקת פרקטיקות פמיניסטיות באמצעות התכנים והאמצעים הדידקטיים שהן
מציעות ,וקושרת את פעילויותיהן להיבטים הללו.
מן השיחה ניכר ,שהסטודנטיות ערות ומודעות לנושא של שוויון בין המינים .הן אף
מציעות תכנים שונים ואמצעים דידקטיים ,שעשויים לקדם את הנושא .עם זאת ,השיחה
מלמדת שהן לא בהכרח מודעות לפוטנציאל הטמון בהם 4.מכאן אפשר ללמוד על תפיסת
תפקידה של המדריכה הפמיניסטית :לעורר מודעות לנושאים פמיניסטיים-הומניים
בהוראה ,להאיר את חשיבותם ואת מקומם בפעילות עם ילדי הגן ולכונן פרקטיקות
 .4דוגמה לכך ניתן לראות בסוגיה שמעלה סטודנטית :חלוקת התפקידים בין גברים לנשים בבית,
הנתפסת כסוגיה מרכזית במאבק הפמיניסטי לשוויון בין המינים ובמאבק של נשים לשיפור מצבן
החברתי ברוח הפמיניזם הליברלי .הרעיון ברוח זו התפתח בגל הפמיניסטי השני ,שהתעורר בשנות
השישים במדינות המערב ,ובעיקר בארה"ב (קמיר.)Jaggar, 1983; Smith, 2001 ;2002 ,
התביעות של נשים לשוויון ולחירות מתבססות על התפיסה הליברלית המושתתת על ערכים כמו
שוויון בין כל בני האדם וזכותם לחירות ( .)Smith, 2001ברוח זו הפמיניסטיות טוענות ,שפתיחת
שוק העבודה לנשים אפשר אמנם את חירותן לצאת לעבודה בספֵרה הציבורית ,אך מהלך זה רק
הבליט את אי השוויון בין גברים לנשים ,שכן הצורך בשוויון לא נתפס בנוגע לחלוקת העבודות בבית,
והן נותרו באחריות האישה .זאת ועוד ,חלוקת תפקידים בלתי שוויונית בבית משעתקת יחסים בלתי
שוויוניים בין גברים לנשים ,שכן ערכים של שוויון וחירות נלמדים קודם כול במשפחה.
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פמיניסטיות ,שהסטודנטיות יפעילו בעבודתן .מעורבותה של המדריכה בשיח המכין
את הפעילויות בגן מדגימה את מרחב האפשרויות שיש בידיה להדגיש את הנושאים
הפמיניסטיים ולהעמידם במרכז הבמה החינוכית.
עד כה נפרסו מרחבי האפשרויות שהמדריכה מנצלת כדי לכונן פדגוגיה פמיניסטית:
היא מעוררת את המודעות של הסטודנטיות לנושאים מגדריים ,מעודדת אותן לטפל
בהם בגן ,משלבת נושאים ורעיונות פמיניסטיים בפרקים פדגוגיים עיוניים ,ומציעה להן
פרקטיקות ואמצעים על מנת ליישמם בגן .להלן מוצגות המגבלות של המדריכה לכונן
פדגוגיה פמיניסטית.
 .2מגבלותיה של הדרכה פדגוגית-פמיניסטית
אני :ראיתי בשיעורים שלך וגם סיפרת לי על כך שאת בוחרת לעורר
מודעות פמיניסטית “בדלת האחורית“ .למה אינך מעמידה את הנושא הזה
בחזית השיחה ,מעמיקה בו ומצהירה על כך בגלוי? מה הרציונל העומד
מאחורי הפרקטיקות שלך?
מדריכה :אני ראיתי שאם לא משלבים את הרעיונות הפמיניסטיים עם
הנושאים השגרתיים ומדברים רק על פמיניזם ,מתעוררת התנגדות רבה של
הסטודנטיות .זה קרה לי בהתחלת דרכי .באתי ואמרתי להן“ :היום שיעור
על שחרור האישה“ .זה לא עובד ,זה מעורר אנטי ...תראי ,מי שכבר מעורה
בנושא  -אז זה מושך אותה קדימה .מי שלא  -היא נעשית נורא אנטי.
אני הבנתי שלא צריך לעשות את זה בכוח .הפעלת כוח מעוררת התנגדות
לרעיונות האלה ,ולסטודנטיות מאוד קשה בדרך זו להתחבר אליהם.
מדברים אלה אפשר ללמוד על המגבלות שהמדריכה הטילה על עצמה בנוגע לפרקטיקות,
לתכנים פמיניסטיים ולבניית זהות פמיניסטית בקרב הסטודנטיות .בתחילת דרכה היא
סברה שיש לפעול באינטנסיביות ובכוח להעלאת המודעות של הסטודנטיות לרעיונות
פמיניסטיים .אולם עד מהרה היא הבינה את משחק הכוחות העדין המתקיים בינה לבין
הסטודנטיות ,את ההתנגדות והמתח שעלולים להתעורר בהן ובכך לפגוע בתהליך ההדרכה
ובנכונות לקבל את הרעיון הפמיניסטי .כמו כן היא למדה מניסיונה ,שהטיפול בנושא
הפמיניסטי ערער את ביטחונן של הסטודנטיות ,אילץ אותן לוותר על אמונות ועל תפיסות
קודמות ,וכך נוצרו מאבקי כוח בינה לביניהן .מהלך מעין זה ,שבו המודרכות אמורות לפרק
תפיסות ,לבקרן ,להבין את ההבניות החברתיות ולצאת נגדן ,הוא מהלך קשה לסטודנטיות
ולמדריכה כאחת .היא אינה מרשה לעצמה להפעיל כוח על הסטודנטיות ,לכפות עליהן
את האידאולוגיה הפמיניסטית או לנצל את סמכותה כמדריכה .כמו כן היא מבחינה בין
כוח בונה לכוח הורס :כוח הורס ,לטענתה ,עלול לעורר עיוורון של הסטודנטיות באשר
למצבן האישי והמשפחתי ,עלול ליצור אטימות לרעיונות הפמיניסטיים .יתרה מכך,
עלולה להיווצר התנגדות והתבצרות ברעיונות אנטי פמיניסטיים .לעומתו כוח בונה הוא
"כוח מתון" .הוא מצמיח התנגדות לדיכוי ומוביל לשחרור האישה .כפמיניסטית ,אין היא
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יכולה לעמוד מנגד בראותה את ההשפעות של ההבניות החברתיות על מיקומן החברתי
והאישי של הסטודנטיות שלה ,אולם היא מבינה שרק "כוח מתון" עשוי לחולל שינוי.
מן העדויות הללו מתברר שהתכוונותה של המדריכה לחינוך פמיניסטי ,הפרקטיקות
שלה והדינמיקה שהיא יוצרת עם הסטודנטיות עשויות להוות מנוף לשינוי ,אך בה בעת
הן עלולות לחסום אותו .יחסי מדריך-מודרך ,במיוחד בעקבות טיפול בנושאים מגדריים,
מעוררים מחשבות וחרדות הקשורות ליחסי הורה-ילד-אחים ,ומשפיעים על ההדרכה,
לעתים באופן מזיק (בר-זיו ;2002 ,רובינשטיין .)1988 ,חששותיה של המדריכה בנוגע
לערעור היחסים שלה עם הסטודנטיות ,בנוגע לקושי של הסטודנטיות עצמן ובאשר
לצורך לכונן כוח בונה  -אלה מגבילים את יכולתה להפעיל פדגוגיה פמיניסטית גלויה,
כפי שעולה מדבריה.
אני :אז מה את עושה עם התנגדות זו?
בצורה שאני נוהגת אני משלבת ,ואני כאילו מאירה להן ...מאירה נקודות
בחיים שלהן ,שהן לא יכולות להגיד על זה “זה לא נכון“ ,כי אני יודעת בדיוק
מה קורה .אז אני רואה שהן חושבות ככה ,והן הולכות לחשוב הביתה  -וזה
מה שאני רוצה .השאר לדעתי ההיסטוריה כבר תעשה .ככה זה נראה לי .זאת
אומרת ,אי אפשר עכשיו כבר להחזיר את הגלגל הזה אחורה .אף אחד לא
יחזיר אותו .גמרנו ...תראי ,במדינת ישראל זה ילך יותר לאט בגלל כל הבעיות
האחרות :הביטחון ,הזה ,והזה ...אבל זה ילך .זה כבר לא דבר שאפשר להחזיר
אותו ,אני מאמינה .דווקא בגלל זה אמרתי ,שאני לא מוכרחה להיות בראש
של מלחמה כל הזמן ,כי זה כבר יקרה .אז זאת הייתה ההחלטה שלי .אני
חושבת שגם יותר מעניין אותי תהליך חינוכי ממשי מאשר ...זה עניין של
שנים עוד ,זה נכון .אבל תראי ,עכשיו כבר עושים את המאבק בהמון שטחים.
זה התפרס והתפצל ,ועושים בהמון מקומות .רוב האמניות היום הן נשים שזה
באמת מעניין אותן .זה נורא בולט .זה נורא משמח אותי ,כי זה דבר חדש ,וגם
סופרות שכותבות עכשיו ...זהו ,בלי סוף .אז אני מרגישה מהרבה בחינות שזה
זמן ...שיש שינוי .בהחלט .אבל זה נורא מתעכב ,בגלל כל הבלגן שמסביב .זו
הבעיה ,עד שאנחנו לא נעשה שלום לדעתי ,ולא יירגעו אולי קצת מהרמה של
האיום הקיומי ,אז קשה לחולל שינוי רציני .אבל לפמיניזם למשל ,אני כבר לא
דואגת .הוא כבר חי וקיים.
אני :אז אולי אין צורך בפדגוגיה פמיניסטית בהדרכה?
אני חושבת שצריך להכניס את הרעיונות הללו ,אבל לא בכוח.
השיחה עם רחל חושפת אפוא את המורכבות המאפיינת את מעשה ההדרכה .היא באה
לידי ביטוי בדילמות אתיות ופרקטיות שונות ,שהיא מתלבטת בהן במהלך יישומה של
פדגוגיה פמיניסטית .בהיבט האתי עולות שאלות הנוגעות לגבולות האתיקה של הפעילות
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הפמיניסטית :האם בשם הרעיון הפמיניסטי ראוי לפעול בכוח אל מול “אזורי התנגדות“?
האם אין כאן “פטריארכליות בלבוש נשי“? עד כמה צריך לאפשר התנגדות ולכבד תרבות
שונה של נשים ,גם אם היא מדכאת אותן? הכרעות בשאלות אלה יוצרות את המגבלות
ואת האפשרויות של מדריכות להפעיל פרקטיקות פמיניסטיות.
היבט אתי נוסף עולה מהשאלות האלה :מהו גבול סמכותה של המורה/מדריכה
“להשליט“ ולעצב אידאולוגיה מסוימת ,לרבות אידאולוגיה פמיניסטית? האם קיים גבול
כזה והאם ראוי/רצוי שיהיה? או שחינוך מעצם טבעו הוא מעשה פוליטי המכוון לעיצוב
אידאולוגי ,וככזה הוא מחייב גם משחק של “כוח“ וגם הרחבת גבולות הסמכות של
המחנך? מכאן נובעת דילמה חינוכית פרקטית בהקשר של הבניית פרופסיה :כאמור ,אחד
מתפקידיה המרכזיים של ההדרכה הפדגוגית הוא עיצוב זהות מקצועית הכוללת השקפת
עולם ,עמדות ,בחינת ערכים והתנהגויות .השאלה היא :האם לעשות זאת "בכוח“ ומתוך
מכוונות של ה“אני מאמין“ האישי של המדריכה? מהם גבולות האוטונומיה שלה (כוח,
סמכות ,אחריות) ,ומי קובע אותם ,אם יש בכלל מישהו כזה?
לאור זאת נשאלת השאלה :מהם גבולות הכוח של המדריכה לכונן זהות מקצועית-
פמיניסטית בקרב הסטודנטיות? או במילים אחרות :כיצד משייטת המדריכה בין מגבלות
כוחה לאפשרויותיה ,וכיצד ובמה מעצבות תפיסות ופרקטיקות פדגוגיות-פמיניסטיות
של המדריכה את זהותן המקצועית של הסטודנטיות? על העיסוק בשאלות אלה במהלך
ההדרכה אפשר ללמוד מהסיטואציה המתוארת להלן :שיחת משוב שהתקיימה עם
סטודנטית בגן ילדים ,לאחר הפעילות שעשתה לרגל “יום המשפחה“.
הסטודנטית ישבה עם חמישה מילדי הגן בחדרון קטן .היא פתחה ובירכה את הילדים
ב“בוקר טוב“ ,שאלה לשלומם ,חייכה ,הציגה את המדריכה ואותי בפני הילדים .היא
הסבירה להם שהיום יעסקו בנושא “יום המשפחה“ ,נושא שהתחילו ללמוד עם הגננת
יום קודם.
סטודנטית :היום אנחנו נלמד על תפקידים במשפחה .למי יש תפקיד
במשפחה? אני אתן לכם דוגמה :אני עוזרת לאימא שלי כל יום חמישי לנקות
את הבית .זה התפקיד שלי במשפחה שלי .ולכם יש תפקיד במשפחה?
ילד :אני גם עוזר לאימא לקפל בגדים.
ילדה :אני עוזרת לה עם אחי התינוק ...אני משחקת אתו כשאימא מכינה
לו את הבקבוק...
סטודנטית :ומה אבא עושה?
ילדה :אבא שלי גם משחק עם אחי כשאימא מכינה לו אוכל ...וגם לפעמים
הוא מכין לו את הבקבוק...
ילד :וגם אבא שלי מכין לי אוכל .בארוחת ערב הרבה פעמים הוא מכין
לי ביצה.
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בדומה לפרקטיקות שהמדריכה נוקטת ,גם בשיחה שמנהלת הסטודנטית עם הילדים היא
“נוגעת/לא נוגעת“ ברעיון של שוויון בין המינים ובחלוקת תפקידים שוויונית במשפחה.
בדומה למדריכה ,היא אמנם מעודדת שיחה בנושא ,אך אינה מעוררת את הילדים לחשיבה
ביקורתית בנושא השוויון .פרקטיקה דומה עולה גם בהמשך הפעילות.
סטודנטית :עכשיו אתם רוצים לשחק במשחק?
הסטודנטית פותחת שקית ומוציאה מתוכה לוח עם תמונות של בני משפחה .היא מבקשת
מהילדים להגיד לה מה הם רואים בתמונות.
ילד :ילד ,ילדה.
ילד :אבא ,אימא.
ילדה :סבתא ,סבא.
סטודנטית :ומי אלה? [מצביעה על עוד מבוגרים].
ילד :אלה גם אימא ואבא של ילדים אחרים.
סטודנטית :אלה אח ואחות של אימא ,או של אבא[ .פונה לילדה] גל! לאימא
שלך יש אח או אחות?
גל :כן.
סטודנטית :איך קוראים להם?
גל :דנה.
סטודנטית :יופי! אז דנה היא דודה שלך ,נכון? [גל שותקת].
סטודנטית :אז אלה הם דוד ודודה[ .מצביעה על המבוגרים הנוספים
שבתמונות ].ועכשיו אני אראה לכם תמונות של כל מיני תפקידים של בני
המשפחה[ .היא מוציאה כרטיסים עם תמונות :הדחת כלים ,שטיפת רצפות,
הכנת ארוחה ,יציאה לעבודה מחוץ לבית ועוד].
סטודנטית :ילדים ,מה אתם רואים בתמונה הזו?
ילד :אימא שוטפת כלים.
סטודנטית :נכון ,אימא מדיחה כלים .אז תספרו לי מי במשפחה שלכם
מדיח כלים?
ילד :אימא.
סטודנטית :יופי! אז תיקח תמונה של אימא ותניח אותה ליד התמונה
של מי שמדיח כלים[ .אומרת ומדגימה ].רון ,עכשיו תורך .מה אתה
רואה בתמונה?
רון :אבא עושה חור עם המקדח בקיר.
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סטודנטית :נכון! אבא קודח בקיר .מי קודח אצלכם?
רון :אני לא יודע...
סטודנטית :שיר! מה את רואה בתמונה?
שיר :אני רואה תינוק.
סטודנטית :מי מטפל באחיך?
שיר :אימא ,ולפעמים גם אבא ,כשאימא אומרת לו ...היא כבר עייפה או
בבוקר היא עוזרת לי להתלבש אז אבא מוציא את אלעד מהמיטה.
סטודנטית :אז איזה תמונה תיקחי? של אימא או של אבא?
שיר :של אימא.
סטודנטית :יפה .נהניתם ילדים? יופי .גם אני נהניתי והייתם מאוד חמודים...
המשחק שהפעילה הסטודנטית ,כמו השיחה שקדמה לו ,עוסק בחלוקת תפקידים
במשפחה .העיסוק שלה בנושא מלמד שהיא מודעת לחשיבותו ,אך מטפלת בו באופן
סטראוטיפי ,ולכן אפשר לומר שהעיסוק בנושא חלוקת תפקידים במשפחה ,שלכאורה
קשור לפמיניזם ,אינו ערובה לכך שהיא תציג זהות מקצועית-פמיניסטית .נהפוך הוא,
היא עלולה ,שלא במודע ,לשעתק הבניות חברתיות שעיצבו אותה ,ובכך היא לא הופכת
לסוכנת שינוי  -לא של עצמה ולא של הילדים.
למסרים שיועלו בשיחת המשוב ,לתגובת המדריכה על הפעילות ועל מסריה
ולפרקטיקות שהמדריכה נוקטת עשוי להיות תפקיד מכריע בהתפתחותה של הזהות
המקצועית-פמיניסטית של הסטודנטית ,כפי שיוצג להלן.

שיחת המשוב לאחר הפעילות
מדריכה :מה היו המטרות שלך?
תלמידה :לשחק אתם וללמד אותם דרך המשחק על תפקידים במשפחה.
רציתי גם לקשר את הנושא עם העולם שלהם ושלי.
מדריכה :כן .קישרת למשהו אישי שלך  -האזכור של משהו אישי יפה.
בדומה לשיחות משוב רבות נפתחת השיחה בבירור מטרותיה של הפעילות .המדריכה
מחזקת את גישתה של הסטודנטית לקשר את הנושא לעולמם האישי של הילדים ולתת
דוגמה אישית מחייה הפרטיים (שהיא עוזרת לאמה לנקות את הבית בכל יום חמישי).
בהמשך היא נותנת לה משוב על הקשר שלה עם הילדים ועל היכולת הדידקטית שלה.
לצד הנושאים הדידקטיים הנחשפים בשיחת המשוב ,המדריכה משרבבת אמירה על זהות
מקצועית-מגדרית:
מדריכה :כן .קישרת למשהו אישי שלך  -האזכור של משהו אישי יפה .אבל
אני אגיד לך משהו על התפקיד שלך ,וזה מהרקע הפמיניסטי שלי .הצגת
להם את כללי המשחק.
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המדריכה אמנם לא מתעלמת מההיבט המגדרי ומצהירה על עמדתה הפמיניסטית ,אך עם
זאת אין היא מזמנת לסטודנטית דיון מעמיק בנושא ,שעשוי להובילה לחשיבה מחודשת,
לפירוק עמדות ,לבירור ולביקורת רפלקטיבית על תפיסת עולמה בהקשר המגדרי.
“פרקטיקה מרמזת“ מאפיינת גם את המשך השיחה.
מדריכה :המשחקים פשוטים ואת יכולה להביא את זה לעולם שלהם.
מאיפה הוצאת את התמונות? יש פה תמונות סטראוטיפיות ,ובציבור זה
יושב עמוק ...גם לגבי תפקידך בבית :את אמרת להם שאת עוזרת לאימא.
את עוזרת לכל המשפחה ,כי כולם רוצים שיהיה נקי .אני יודעת שקשה
להילחם בדבר הזה כי זה שולט ,אבל אפשר להתחיל עם הילדים בגן .יש
פה תמונה של אבא מדיח כלים  -אפשר לדבר על זה .יש גם תמונה של בן
שמשחק עם בובות  -ניתן לשוחח על זה .מה ,בנים לא משחקים בבובות?
המדריכה מציגה בפני הסטודנטית את פרשנותה הפמיניסטית למעשה החינוכי .היא
מתייחסת בביקורתיות לשני מישורים בחייה של התלמידה :למישור המקצועי (הציבורי):
הסטודנטית כגננת וכשליחת ציבור; למישור האישי (הפרטי) :הסטודנטית בביתה כאישה
וכבת .התייחסותה של המדריכה מעלה שאלות מספר .במישור המקצועי היא מבקרת את
הסטודנטית על כך שלא העלתה רעיונות פמיניסטיים באמצעות המשחק .ניתן להבין
מביקורתה ,שהיא רואה במשחק בבואה של החיים ,ושהוא עשוי לשמש כלי המכונן
ערכים פמיניסטיים .עם זאת נשאלת השאלה :האם הצגת תמונות של אבא מדיח כלים ובן
המשחק בבובות אינן אלא היפוך החלוקה הבינרית הסטראוטיפית? דהיינו האם לא רצוי
להשתמש בתמונות המציגות את המורכבות של החיים ולא להנציח באמצעותן תפיסה
בינרית כלשהי ביחסים שבין המינים? ברוח זו ייתכן שכדאי לפתח בגן הילדים חשיבה
על מרחב אפשרויות של יחסים בין המינים ושל חלוקת תפקידים ,שלפיהן ,למשל ,בנים
ובנות משחקים בבובות ,במכוניות ,בטייסים וטייסות ,בטבחים וטבחיות וכו‘ .יתרה מכך,
בשיחה של המדריכה עם הסטודנטית היא חושפת טפח מעמדתה הפמיניסטית ,אך מכסה
טפחיים .היא אינה מבהירה לסטודנטית את תפיסת העולם של הפמיניזם הליברלי שבה
היא מחזיקה ,ומסתפקת בהצהרה שאינה מתפרשת דיה ובאמירות שלה“ :אבל אני אגיד
לך משהו על התפקיד שלך ,וזה מהרקע הפמיניסטי שלי“.
המדריכה מסבירה זאת כך“ :מתחילת השנה אני מבהירה שאני פמיניסטית ,והערות
אגב שמשתרבבות כל פעם במקום הנכון עוזרות“ .מדבריה עולה שאין היא מכוונת את
הפרקטיקות שלה להובלת שינוי תודעתי בקרב הסטודנטיות ,ומסתפקת בהצהרה קצרה
ובהערות אגב ,שעלולות ליצור תחושת ביקורת והפעלת כוח מתוקף סמכותה .חיזוק לכך
עולה מההסבר שנתנה לסיטואציה זו (ומניתוח הקולות בשיחה ,כפי שיובא בהמשך):
אני :מה הייתה המטרה של שיחת המשוב עם הסטודנטית?
מדריכה :זהו מאבק על כוח וזכויות ...הכוח שלי זה אישיות ,ביטחון בדעה
וידע .יש לי הרבה כוח ,אבל אני לא במאבק להראות את זה .הדברים
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מתרחשים מעצמם .הידע האנושי והמקצוע  -זה הכוח שלי ...אני מאוד
נהנית היום במקצוע ,כי אני מרגישה שאני יכולה להצמיח אותן .כמה
שתהיה יותר עצמאות ,כך הם יעשו לילדים וזה יהיה טוב יותר ...אני
משתדלת לתת עצמאות ואמון ביכולתן ,אהבה ופרגון.
מדבריה של המדריכה עולה ,שהיא אינה מעמידה במרכז ההדרכה את המסרים
הפמיניסטיים ,אלא רואה בהם חלק מתפיסה הומניסטית כוללת .היא מודה שהיא
משרבבת אותם כבדרך אגב במהלך ההדרכה ,ואינה מאתגרת את הסטודנטיות לבחון
אותם .וכך היא מסבירה זאת:
עיקר האידאולוגיה המרכזית שלי היא הומניזם :שוויון ,הקשבה ומימוש
עצמי ,ועל זה אני עובדת חזק .זה מחזק את הרעיון של הילד במרכז ,ולא
ערכים חברתיים של הקבוצה .פעם מחנכים רצו להקנות דעת וידע ולהתאים
את הילדים אליהם .אני רוצה שהילד יהיה במרכז ,וממנו להגיע לדברים
אחרים .אם הילד במרכז ,זה לזהות כוחות וחולשות שלו ולעזור לו לצמוח
בתוך גבולות...
בהתמקדות של המדריכה במסרים הומניסטיים כוללים (לאו דווקא פמיניסטיים) ובהתחמקותה
מהעמקה במסרים פמיניסטיים ניתן לראות מעין סימון של גבולות האוטונומיה שהיא
קובעת לתפקידה ,ואת מקורות כוחה ומגבולותיו .עיסוק בשאלות של “כוח“ מהווה מרכיב
מכריע בהדרכה ,במיוחד בשאלות העוסקות בהבניה של זהות מקצועית-פמיניסטית .היא
מפרשת את “יחסי הכוחות“ בכמה היבטים :הראשון  -המאבק על כוח ועל זכויות של נשים
בכלל כחלק מהרעיון הפמיניסטי שהיא מחזיקה בו; השני  -הכוח והזכויות של התלמיד
העומד במרכז החינוך ההומניסטי שהיא מאמינה בו; השלישי  -הכוח המקצועי-אישי שלה
המשמש מנוף להעצמת תלמידותיה ,והוא הכוח המעצים את תלמידיהן; הרביעי  -מקורות
הכוח של המדריכה :סמכותה ,אישיותה ומקצועיותה.
מתוך דבריה אפשר ללמוד שכוח ויכולת העצמה הם מטרה חשובה עבורה בהדרכה,
יש ביניהם זיקה ,והם נובעים מהפרקטיקות ומה“אני מאמין“ שלה .השאלה היא כיצד
היא מתרגמת את התפיסה הפמיניסטית לפרקטיקה פדגוגית-פמיניסטית ,היינו כיצד היא
מוציאה מהכוח אל הפועל את התכוונותה להעצמת תלמידותיה ,וכיצד היא מתרגמת את
תחושת הכוח שלה לכלל מעשה של העצמה.
בחינת הפרקטיקות שהיא נוקטת בשיחת המשוב ובחינת מקומם של ה“קולות“ בשיחה
עשויות להאיר סוגיה זו .בחינת הקולות מסתמכת על הגדרות שמציע באחטין לקולות
בשיחה .לטענתו ,בכל שיחה מתקיימים לפחות שלושה קולות :הקול הראשון הוא קולו
של הדובר ,השני הוא קולו של המאזין ,והקול השלישי הוא האידאולוגיה שבשמה הדובר
מדבר (.)Cheyne & Tarulli, 1999
ניתוח הקולות בשיחת ההדרכה המוצגת לעיל מלמד ,שהקול הדומיננטי הוא קולה של
המדריכה ,היינו הקול הראשון משתלט על הקול השני .מעל הקולות הללו עומד הקול
הדומיננטי השלישי  -הפדגוגיה הפמיניסטית הליברלית  -שמיוצג בקולה של המדריכה.
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היא אינה מאתגרת אותו ,אלא משמיעה אותו כאילו הוא ה“אמת“ הבלעדית (כמו בתמונות
שבמשחק או ביחס לתפיסת הסטודנטית את תפקידה בביתה הפרטי) .היא מציגה מסרים
פמיניסטיים המכוונים לשחרר את הסטודנטית מתפיסות מגדריות שמרניות ודכאניות ,אולם
הדומיננטיות של המדריכה עלולה ליצור דווקא דינמיקה שמצמצמת את יכולת ההעצמה
של הסטודנטית .לעומת זאת דינמיקה מעצימה מכוונת לעודד את ביטויו של הקול האישי
של הסטודנטית ,שבאמצעותו היא עשויה להגיע למשמעות משלה על דיכוי ,על שוויון
ועל מגדר .תובנות מעין אלה עשויות להובילה ,כך נטען ,לרצות לחולל שינוי בחייה ובחיי
תלמידיה (פרירה ;1981 ,פרירה ושור.)Giroux, 1988; Shor, 1992, 1996 ;1990 ,
על מנת לתת ביטוי לקול של הסטודנטית יש להרחיב את מקומה בשיחה ,לאפשר
לה לשאול ,להגיב ,לברר ולהתעמת ,ולעודדה לחשוף בהרחבה את הסיפור האישי
שלה בהקשר מגדרי .יתרה מכך ,המדריכה יכולה אף היא לחשוף בפניה את הסיפור
האישי שלה ואת חוויותיה בהקשר המגדרי .חשיפת החוויות הן של המדריכה והן של
הסטודנטית עשויה ליצור ביניהן סולידריות הנובעת מהמשותף להן  -הנשיות .כך עשוי
הנושא המגדרי למתן את יחסי הכוח ההיררכיים ,שהם אימננטיים למפגש בין מדריכה
(מומחית) לסטודנטית (טירונית).
העצמה מבחינה זו משמעה מפגש בין סיפורי חיים ,המשדר אמפתיה .הוא עשוי לפרק
את הבעלות של המדריכה על הכוח ,לגלגלו לסטודנטית ולא להשאירו בידי נשים שיש
להן כוח (“ .)Ellsworth, 1989משחק“ ומעבר של כוח עשויים לצמצם את חלקו של
המורה בדיכוי סמוי של נשים ( ,)Foucault, 1980הקיים ,על פי מחקרם של גינסבורג
וקליפט ( ,)Ginsburg & Clift, 1990במציאות של הכשרת מורים .זאת ועוד ,מבקרי
הפמיניזם הליברלי טוענים ,שמציאות של דיכוי נשים היא חלק מהמנגנון של הדמוקרטיה
הליברלית במתכונתה הנוכחית ,המשתיקה אותן במסווה של שוויון אזרחי וחירות (פוגל-
ביז‘אוי ,)1991 ,אך בפועל מדכאת נשים .נשים-מורות הופכות להיות חלק מהמנגנון
5
המרכזי המפעיל על הסובייקט טכנולוגיות של שליטה (.)Foucault, 1980
נסכם ונאמר ,שלמרות “החופש האקדמי“ שיש למדריכה ,מתברר שמרחב האוטונומיה
שלה מוגבל במגבלות שהיא מכתיבה לעצמה במודע ושלא במודע .כמו כן לכוח של
המדריכה ,כמו גם ל“אני מאמין“ שלה ,יש פוטנציאל להעצים או לחסום הבניה של זהות
מקצועית-פמיניסטית ,ומכאן נודעת חשיבותן הרבה של פרקטיקות ההדרכה.

 .5ביקורת זו מתחברת לתפיסות פמיניסטיות דיפרנציאליות רב-תרבותיות ,שעולות החל בשנות
התשעים .על פי גישות אלה ,לא ניתן עוד לדבר על סובייקטיביות נשית אוניברסלית ,שכן קיים
שוני ניכר במצבן החברתי של נשים לבנות ושל נשים שאינן לבנות במדינות המערב ,והוא הולך
ומתעצם ביחס לנשים מהעולם השלישי (Gillory, In: Hooks, 1981; Smith, 2001; Woodward,
 .)1997השונות בין הנשים ,טוענות פמיניסטיות אלה ,גדולה מן המשותף להן (גאוגרפית ,מעמדית,
גילאית ,גזעית ואתנית) ,ולכן מאבקן צריך להיות דיפרנציאלי וקונטקסטואלי (Luke & Gore,
.)1992; Walker, 1967
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סיכום ומסקנות
מאמר זה בחן שתי שאלות מרכזיות :האחת  -מהו מקומה של זהות פמיניסטית ומהי
השפעתה על זהותה המקצועית של מדריכה פדגוגית? והאחרת  -האם וכיצד נבנית
זהות מקצועית-פמיניסטית של סטודנטיות להוראה תוך כדי הדרכה פדגוגית? אשר
לשאלה הראשונה ,ממצאי המחקר מלמדים שזהותה הפמיניסטית של המדריכה “פולשת“
לאזור עבודתה ולסיטואציות שונות בהדרכתה .אלא שפרשנותה את הפמיניזם הליברלי
מתעצבת מחדש לנוכח המציאות החינוכית של מדריכת סטודנטיות ,ובכך מצטמצמת
יכולתה לנקוט פרקטיקות פדגוגיות פמיניסטיות .הטווח הנוצר אפוא בין התפיסות של
המדריכה וזהותה הפמיניסטית לבין הפרקטיקות שלה מהווה את מרחב האוטונומיה שיש
לתפקיד ההדרכה הפדגוגית .מרחב זה כולל את אפשרויותיה ואת מגבלותיה של המדריכה
הפדגוגית לכונן זהות מקצועית-פמיניסטית .אלה נקבעות על פי תפיסותיה של המדריכה,
על פי התכוונותה ,בהתאם לפרקטיקות שלה ולזיקה שהיא יוצרת בין כוח להעצמה.
ראוי לציין ,ששאלת הזיקה בין זהויות אישיות-תרבותיות לבין זהות מקצועית איננה
מצטמצמת להדרכה פדגוגית ,ולא רק להשפעתה של זהות פמיניסטית על זהותה המקצועית
של המדריכה .ניתן להרחיב את הדיון ולעסוק בהשפעת מכלול זהויותיו האישיות-
תרבותיות של הסובייקט (הלאומית ,הדתית ,העדתית ,הסוציו-אקונומית ,הפוליטית ועוד)
על זהותו המקצועית .כמו כן אפשר לבחון משמעויות שונות העולות מהשפעות מעין
אלה ,הנוגעות לשאלות :מהי פרופסיה ,מה מאפיין פרופסיונל ,וכיצד ראוי שיתפקד? האם
פרופסיונל מתאפיין בכך שהוא מסמן גבול ברור בין האישי-תרבותי לבין המקצועי ,או
שמא רצוי/ראוי שיטשטשו? האם חדירה של ערכים ,עמדות ,תפיסות וחוויות אישיות
6
מחזקים את התפקוד המקצועי ומפרים אותו ,או שהם פוגמים בו ומפריעים לו?
שאלה נוספת שהעלה המחקר היא :האם וכיצד נבנית זהות מקצועית-פמיניסטית של
סטודנטיות להוראה בהדרכה פדגוגית? המאמר מציג את מרחב האפשרויות העומדות בפני
המדריכה לכונן זהות מקצועית-פמיניסטית ,ולכאורה נדמה שהוא בלתי מוגבל .אך המאמר
חושף מגבלות פרקטיות ואתיות שונות ,שהמדריכה הטילה על עצמה במכוון ,ואפשר אף
שבעל כורחה .כמו כן ,המאמר מציג את משחק הכוחות הבלתי נמנע ,הפועל בין המדריכה
לסטודנטית ,שמקשה עליה לתרגם את תפיסותיה הפמיניסטיות-ליברליות לכלל מעשה
של העצמה אישית-תרבותית ולפדגוגיה פמיניסטית .כך נוצר פער (שהוא ,התברר במאמר,
אימננטי לתפקיד ההדרכה) בין התפיסות ,ההצהרות והכוונות של המדריכה לבין מעשה
ההדרכה ,הפדגוגיה והמסרים הפמיניסטיים המשתמעים ממנה.
נראה אפוא ,שהעצמת סטודנטיות מחייבת לא רק מודעות ,זהות פמיניסטית של
המדריכה ומכוונות שלה .העצמה מחייבת בחינה ביקורתית של המסרים הפדגוגיים
המועברים בהדרכה ונקיטת פרקטיקות פמיניסטיות שונות ,שיש בהן כדי למתן את יחסי
 .6להרחבה בסוגיות :הגדרת גבולות הפרופסיה ,הגדרת ההוראה כפרופסיה והקשר שלהן לאישי-
תרבותי ,ראו :דביר.2005 ,
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הכוח ההיררכיים במפגש עם הסטודנטיות ,פרקטיקות שמזרימות את האישי אל תוך
המקצועי ,מעודדות אמפתיה וקבלה ,מייצרות סולידריות ודיאלוגיות בין נשים .פרקטיקות
שיש בהן חשיפה של סיפורי חיים של המדריכה ושל הסטודנטית והקשבה להם ,הדגשת
היבטים מגדריים בסיפורי החיים ,ניתוחם והדהודם ברפלקציות משמעותיות  -פרקטיקות
פדגוגיות-פמיניסטיות מעין אלה עשויות להיות אמצעי יעיל לטיפוח מודעות פמיניסטית
בקרב הסטודנטיות ולהבניית זהותן המקצועית כפמיניסטיות (דביר ;2005 ,צלרמאיר,
Carter, 1993; Connelly & Clandinin, 1990, 1999; Elbaz-Luwisch, ;2002
.)1991, 2001; Kelchtermans, 1993; Ritchie & Wilson, 2000; Weiler, 1999
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