
יוצאות
    מגדר

      הרגיל

ארגון הבוגרות של התכנית ללימודי נשים ומגדר
עלון 1

קיץ 2017

התכנית ללימודי
NCJW נשים ומגדר

הפקולטה למדעי הרוח
ע”ש לסטר וסאלי אנטין
אוניברסיטת תל-אביב

דבר ראש התכנית

ארוע ההשקה של ארגון הבוגרות 2.7.2017
עוד לא נרשמת? פרטים בעמוד הבא...

 

                           בוגרות יקרות,

אנחנו שמחות מאוד לחנוך את ארגון הבוגרות של התכנית 

 .NCJW ללימודי נשים ומגדר בסיוע

כפי שחלקכן וודאי זוכרות, התכנית שלנו היתה הראשונה 

בארץ שיצאה מן הארון האקדמי בתכנית מסודרת ללימודי 

תואר ראשון, ואחר כך גם תואר שני, באוניברסיטת תל 

אביב.

עד היום יש לנו 238 בוגרות של התכנית (מ-2001 ואילך), 

ו-114 מוסמכות (מ-2008 ואילך) (מתוכם אפילו כמה 

בוגרים). זו כבר קבוצה מרשימה ומכובדת!

מאות הבוגרות והמוסמכות שלנו וודאי אינן צריכות שנזכיר 

להן את חשיבותם של לימודי המגדר, אבל אולי כדאי 

להזכיר ולהאיר גם את השפעתה והתרחבותה של 

התכנית. לא זו בלבד שאנו מציעות כיום גם לימודי תואר 

שני ושלישי, אלא שבאוניברסיטאות נוספות ברחבי הארץ 

הוקמו תכניות ללימודי מגדר, או חטיבות לימוד כאלה. 

השיח המגדרי הפך רווח יותר, והשפעתו על חיי היומיום, 

גם אם אינה מספיקה בשום פנים, התרחבה ונהייתה 

ברורה יותר.

הכנס הבין-אוניברסיטאי ללימודי מגדר שנערך בתחילת 

מרץ השנה באוניברסיטת תל אביב האיר את הגיוון, העניין 

והעומק של לימודי מגדר בארץ בשלב הנוכחי.

ועם ההצלחה האקדמית, הגיע הזמן להתפנות גם להיבט 

החברתי, ולהקים ארגון מסודר של בוגרות, שיאפשר 

לכולנו לשמור על קשר.

אנחנו רוצות לעדכן אתכן באופן רציף במה שקורה אצלנו. 

מחקרים חדשים, שלא היו קיימים בזמן לימודיכן, כיווני 

מחקר חדשים, וכמובן אירועים בתכנית: כנסים אקדמיים, 

וכנסים שאינם אקדמיים (למשל, אירועי יום האישה 

בתכנית חורגים, כמובן, מהאירוע הסטנדרטי של "יום כיף" 

במקומות עבודה), כיווני חשיבה חדשים בתכנית ועוד.

אנחנו רוצות לאפשר לכן לשמור על קשרים ביניכן ואף 

ביניכן לבין הסטודנטיות שלנו. רישות בין בוגרות ולומדות 

לימודי מגדר חשוב הן מבחינה חברתית והן מבחינה 

מקצועית. כולנו יודעות שרישות יכול לסייע בחיפוש אחר 

עבודה, בעצה במקום עבודה קיים, וכן, גם כרשת תמיכה 

חברתית שלרובנו אין מהמילואים.

מטרה נוספת של ארגון הבוגרות היא תמיכה הדדית: 

אנחנו רוצות להיות כאן בשבילכן, גם לאחר שסיימתן את 

הלימודים, אנחנו רוצות שתהיו שם בשבילנו ובשביל 

התלמידות שלנו: בתמיכה חברתית, בהעלאת רעיונות 

חדשים מתוך עולם העבודה, בהצעת כיוונים חדשים, וגם 

בתמיכה במלגות או בכיוונים שאתן חושבות שחשוב 

לפתח.

אירוע ההשקה של ארגון הבוגרות ייערך בקרוב, ואנחנו 

מצפות לראותכן אתנו. נוכל להיפגש, להתעדכן, לשמוח 

וליהנות יחד ממופע פמיניסטי ייחודי. 

נשמח אם תפנו ותצרו קשר, נשמח לשמר את הקשרים 

אתכן ולעמוד לרשותכן.

ד"ר סמדר שיפמן

NCJW ראש התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע

אוניברסיטת תל אביב



התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, 

הוקמה בשנת 2001 בסיוע ארגון NCJW, ומאפשרת 

מסלול לימודים לתואר הראשון ולתואר השני. התכנית 

מאפשרת התבוננות אחרת על האופנים שבהם החברה 

מגדירה אותנו ועל האופנים שבהם אנו מגדירות את עצמנו 

בהתאם לצווים המגדריים והמיניים הקיימים. במסגרת 

הלימודים, המתכתבים עם התרבות, הפילוסופיה, המשפט 

והאומנות שמעצבים את ההתבוננות שלנו בנשים, בגברים, 

ובלהטבי"ם, מונגשים לסטודנטיות ולסטודנטים כלים 

להתבוננות מעמיקה ועשירה יותר בחיים שסביבנו. אנו 

מעודדות לשאול מחדש שאלות כגון: כיצד נוצרו דימויי 

הגבריות והנשיות כפי שאנו מכירים אותם היום? כיצד 

השתנו לאורך ההיסטוריה הדרישות מנשים ומגברים 

בתחומי החיים של העבודה, המשפחה, הצבא ואף 

הידידות? מהי ההיסטוריה של המאבק לשיווין וצדק מגדרי? 

ועוד. 

זרקור על התכנית ללימודי נשים ומגדר

השדה המחקרי שבו נקודת המבט המגדרית היא שחקן 

מכריע מתרחב כיום לתחומי מחקר שונים ומגוונים 

המטמיעים את חשיבותה של נקודת מבט זו להבנת 

תופעות מרכזיות בחברה כגון: מבנה המשפחה ומודלים 

מעבר למשפחה, תופעות פסיכולוגיות וקליניות, הומופוביה 

וטרנספוביה, אי שוויון בשוק העבודה ובזירות החינוך 

והרווחה, התנהגות פוליטית, שיח על זכויות וייצוגים 

תרבותיים. תכנית הלימודים היא מסע חוויתי אינטלקטואלי 

בינתחומי המשלב בין הדיסיפלינות השונות, בין הפקולטות 

המגוונות ובין עולמות התוכן השונים והרבים כל כך 

שמתנקזים יחד לתכנית ללימודי נשים ומגדר. 

ב-2 ביולי 2017 יתקיים ארוע ההשקה של ארגון הבוגרות 

של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. 

כחלק מפעילות הארגון, הקמנו דף פייסבוק שיעזור לנו 

לשמור על קשר, להפיץ הזדמנויות תעסוקתיות, לפרסם 

כנסים וימי עיון, ולבסס את ארגון הבוגרות כקהילה 

שוקקת ואפקטיבית. אם עוד לא הצטרפתן לדף הפייסבוק 

של הארגון, זו ההזדמנות: כנסו אל דף הפייסבוק של ארגון 

הבוגרות 

ספרו גם לבוגרות אחרות, כדי שכולנו נהייה בקשר.

אשרי כאןעוד לא אישרת הגעה לארוע הבוגרות?  

זרקור על על ארגון הבוגרות ברשת

- התכנסות וארוחת ערב קלה
- ברכות

- "ארגון בוגרות כקהילה"
-  משחק kahoot נושא פרסים

-  קברט פמיניסטי - "בואנה"
-  הרמת כוסית ומשהו מתוק לדרך

יום ראשון, 2.7.17, 18:00-21:00
אולם פורטר, בית הספר ללימודי הסביבה

אוניברסיטת תל אביב

אירוע ההשקה

NCJW ארגון הבוגרות של התוכנית ללימודי נשים ומגדר בשיתוף

https://www.facebook.com/groups/298385100589602/
https://www.facebook.com/groups/298385100589602/
https://docs.google.com/forms/d/1ICxvr6Wu37RDTYiK2zWA7efPEDu8gEtw4O3qNrCduhE/viewform?edit_requested=true


בסוף שנות ה-80 הצטרפה חנה נוה ל"פורום 

ללימודי נשים", שהוקם בשנת 1986 על ידי 

קבוצה של היסטוריוניות וסוציולוגיות שלימדו 

באוניברסיטת תל-אביב - מעין קבוצה לדיון, להחלפת 

דעות ולתמיכה הדדית, שקיימה גם הרצאות לקהל הרחב. 

"יום אחד ביקשו ממני לתת הרצאה במסגרת מפגשי 

הפורום, ובה נהייתי פמיניסטית", היא מספרת בראיון 

לכבוד הניוזלטר הראשון של התכנית ללימודי נשים ומגדר. 

"כשהכנתי את ההרצאה הייתי צריכה לענות לעצמי על 

השאלה למה הזמינו אותי, ומה יש לי לומר לקבוצה. 

בחרתי להרצות על הסיפור "העיוורת" של שטיינברג, שם 

התייחסתי לרעיון שהאישה בחברה הפטריארכאלית היא 

כעיוור, משועבדת ומדוכאת, וכי חיי הנישואים הם ככלא 

עבורה. העבודה להכנת ההרצאה חידדה עבורי את עמדתי 

הפמיניסטית, הן בהיבט החברתי הכללי והן בהיבט 

המחקר האקדמי. לאחר ההרצאה הצטרפתי לפורום, אבל 

לא היינו עדיין גוף אוניברסיטאי, לא היה לפורום מעמד 

סטטוטורי בקמפוס, לא היתה פתיחות מצד השלטונות 

לקידום ענייני הפורום. באמצע שנות ה-90 נבחרתי 

לתפקיד ראש הפורום, וכשחברותי בקשו שאכהן קדנציה 

שניה בקשתי שיתנו לי 'משימה' ממוקדת, מעין פרוייקט 

להוביל. מבין הרעיונות שהצעתי הצביעו רוב החברות בעד 

הקמת תוכנית אקדמית רשמית שעניינה הוא לימודי נשים 

ומגדר. זו היתה המשימה שלי. ב-2001 כבר יצא לדרך 

המחזור הראשון של התכנית לתואר ראשון".

כשנתיים עמלה פרופ' נוה עם עמיתותיה בפורום על 

הקמת התכנית, פרוייקט שנתקל בהתנגדויות לא מעטות:

"למעשה היו שני מכשולים מרכזיים. האחד - אידיאולוגי 

שהוסווה כאקדמי, והשני תקציבי. אמנם זכינו לתמיכה מצד 

אישים בולטים באוניברסיטה, אך היו גם מספיק אנשים 

בעלי תפקידים שראו בתכנית שלנו 'פרופגנדה' ולא 

הסכימו לקבל אותה כתחום ידע אקדמי (שכבר התבסס 

במוסדות מצויינים בחו"ל), מולטי-דיסיפלינרי, כתחום בעל 

משמעת מחקרית בכל המובנים. טענות אלה היו מוכרות 

לנו, שכן הן הושמעו גם במוסדות אחרים בעולם. נחשפנו 

לשיח הזה כשבמהלך הכנת התוכנית קראנו המון על מה 

שקורה באוניברסיטאות הכי טובות בחו"ל, שם כבר היו 

תכניות שהיוו מודלים עבורנו. הלמידה האינטנסיבית 

שהשקענו בקורות ההקמה של תכניות לימודים דומות 

בחו"ל שירתה אותנו שירות נאמן במו"מ עם מוסדות 

האוניברסיטה, אך המכשול הזה ארב בכל שלב. היינו 

במגננה כל הזמן והיה מאוד קשה לשנות את התודעה - או 

לפחות ליצור פתיחות וקבלה. המכשול השני היה (ועודנו) 

תקציבי כמובן. אם את רוצה לפתוח תכנית את צריכה 

להראות שתוך שנתיים, שלוש, ארבע לא יהיה גרעון 

בתקציב. לדעתי זו לא צריכה להיות הבעיה של מקימי 

תכניות חדשות - אם התכנית טובה מחקרית ואקדמית, 

ואם היא תוסיף יוקרה לאוניברסיטה, ואם היא מבטאת את 

רוח הזמן וחדשנות, עזבו אותי עם הגרעון. אבל, כמובן, זו 

לא עמדת האוניברסיטה. 

זרקור על מרצה בתכנית:
פרופסור חנה נוה 

ואז, כבדרך פלא, הגיעה התרומה מה-NCJW – ארגון 

נשים יהודיות באמריקה, ארגון מעולה, עשיר וחזק, 

שנציגותיו באו לאוניברסיטה כדי לאתר פרוייקט משובח 

וראוי לתמיכה, ואחרי הפיץ' הראשון שהצגתי בפניהן הן 

בחרו בנו פה אחד ובהתלהבות. קיבלנו מיליון דולר וזה נתן 

לנו אפשרות להתקדם בעבודה נמרצת לאישור התכנית 

בכל הדרגים. באותה הזדמנות זכינו לקבל מהארגון גם 

תמיכה חמש-שנתית עבור המשך קיומו של הפורום שלנו 

ומיסוד הפורום בקמפוס – שמחה כפולה. התחלנו עם 

פעולות הפצה והסברה, מודעה בעיתון, יום פתוח וכנסי 

מידע. במחזור הראשון מה שבעיקר הרשים אותנו היה 

המגוון של הגילאים השונים, ריכוז הנשים בגילי 40, 50 60 

פלוס שלרובן כבר היו תארים וקריירות. יצאנו לדרך עם כ-

30 סטודנטיות במחזור הראשון".

כיהנת כשש וחצי שנים כראש התכנית לאחר שהוקמה. 

החזון שהיה לך תואם את מה שקורה בה היום? את 

ההתפתחות שלה?

“בשנתיים האחרונות אני קצת מנותקת, אבל עקבתי אחרי 

מה שקורה, ובמיוחד בפתיחת המסלול לתואר שני ראיתי 

הישג יוצא מן הכלל. בעקבותינו נפתחו בעוד 

אוניברסיטאות ומכללות תכניות ללימודי נשים ומגדר, ואף 

זו תוצאה של הצלחתנו. המבנה של התכנית בעיני הוא 

נהדר, אם כי לעיתים נוצרו עיוותים בתכנית בשל חוגים או 

פקולטות שבחרו לא לתת לתלמידות שלנו מקומות 

בקורסים. התכנית בנויה על רציונל של פריסת רוחב רב-

דיסיפלינארית, ואם יחידה מסוימת אומרת שבשנה 

מסויימת אין להם קורסים, הרי זו בעיה. זה קרה לנו הרבה, 

זה עדיין קורה וזה לא צריך לקרות. אני חושבת שהתכנית 

בכללותה נהדרת, היא משביחה את איכות החיים של 

תלמידותיה וממילא גם את איכות החברה ואת רגישויותיה. 

לצערי אין עדיין מספיק גברים הלומדים בתכנית. כשהקמנו 

את התכנית קיווינו שעם השנים יתחולל מיינסטרימינג של 

עולם התוכן שלה, וענייניה יוטמעו בשפע של קורסים 

וחוגים. בתחום זה אני מאמינה שיש לנו הצלחות לא 

מבוטלות, ויש נשים וארגוני נשים – כמו גם ארגונים 

חברתיים ועמותות רבות - הפועלים ביחד ולחוד לקידום 

נשים ולהעמקת הידע בתחום לימודי נשים ומגדר. גם אם 

בישראל היום טרם התנחלה בלבבות חשיבה פמיניסטית 

מעמיקה, ועדיין יש ישראלים רבים הרואים בפרוייקט שלנו 

ובדומיו דגל אדום, נדמה לי שהתקדמנו מאז שנת 2000. אך 

את התיקון המלא לשיוויון מגדרי האוניברסיטה והתוכנית 

שלנו לא יחוללו לבד".

מה חשיבותו של ארגון הבוגרות?

"לדעתי יש חשיבות עצומה לארגון בוגרות וידידות אם 

יעמיד לעצמו משימה ספציפית, ויגדיר יעד ברור לפעולה, 

כמו למשל להקים מקלט לנשים, קולג' לנערות, מכללה 

להוראת עברית לנשים, ויכוון פניו לאקטיביזם חברתי. 

ארגון בוגרות וידידות אינו צריך להסתפק, לדעתי, בהיותו 

מסגרת חברתית נעימה. הוא יהיה אפקטיבי ויותיר רישומו 

בשטח אם יפעל למימוש פרוייקט פמיניסטי חברתי".



המרצה: פרופ׳ דפנה יואל, חוקרת מוח בבית הספר למדעי 

הפסיכולוגיה ובבית הספר סגול למדעי המוח, 

באוניברסיטת תל-אביב. בשנים האחרונות היא חוקרת מין, 

מוח, מגדר ומיניות. 

לפי סימון דה בובואר, אישה לא נולדת - אלא הופכת - 

לאישה, והדבר נכון גם לגבי גבר. הקורס בוחן את התפיסה 

הפסיכולוגית המקובלת לגבי התפתחות של זהות מגדרית 

ומיניות מנקודת מבט ביקורתית פמיניסטית וקווירית. עוד 

בוחן הקורס את הקשר בין מין ביולוגי, מגדר ומיניות, כמו 

גם את ההתייחסות הרווחת בפסיכולוגיה למושגים אלו 

כמושגים דיכוטומיים. בקורס נסקרות הגישות והתאורים 

המקובלים בפסיכולוגיה לגבי התפתחות של נשים וגברים 

ולגבי הבדלים ביולוגיים, קוגנטיביים ורגשיים ביניהם, לצד 

הידוע על המנגנונים הביולוגיים המשפיעים על התפתחות 

זכרים ונקבות החל מהשלב העוברי, תוך דיון בשאלה של 

תורשה מול סביבה בהתפתחות בני אדם ממוגדרים. 

בקורס יש ניסיון לזהות את מנגנוני הסוציאליזציה 

שהופכים אותנו לנשים או גברים ונבחנת משמעות המגדר 

בנושאים פסיכולוגיים "קלאסיים" (כגון, אישיות, יחסים בין-

אישיים) ובנושאים הקשורים למגדר (כגון, מיניות).

זרקור על קורס בתכנית :
"ורוד זה צבע של בנות?" / 

"כחול זה צבע של בנים?"

אפשר להנות מהרצאתה של פרופ’ יואל: 
כאן.האם יש מח נשי ומח גברי? 

עם מבול השאלות הזה נאלצתי להתמודד שוב ושוב ושוב 

מהרגע שנרשמתי לתכנית. 

ובכן, אין ספק שאם את רוצה להיות מנתחת מוח, מהנדסת 

מחשבים, עורכת דין, מורה או כל מקצוע אחר הדורש 

הכשרה פורמאלית מסוימת - אולי כדאי להתחיל בלימודי 

הרפואה, המחשבים, המשפטים וההוראה כי לכאורה 

בלימודי המגדר אין שום "מקצוע" שמחכה בסיום המרוץ. 

אין סטאז' בבית חולים, במשרד או בבית המשפט. יש "רק" 

את החיים עצמם, שמחכים לכל מי שיוצאת אליהם, אז לא 

עדיף כבר להיות חמושה בתובנות וברעיונות אליהם לא 

הייתי נחשפת בשום תכנית לימודים אחרת? 

אל לימודי המגדר הגעתי בתום גלישה אינטנסיבית באתרים 

השונים שמציעים תכניות לימודים מגוונות. ידעתי שרופאה 

אני כבר לא אהיה, ושאת הידע העצום שצברתי משעות של 

בהייה ב"האנטומיה של גריי" וב"מרפאה פרטית" אאלץ  

להפגין רק בפני חברי המתרשמים מהיכולת שלי להבדיל 

בין אקמול צינון ליום ואדוויל פי.אם ללילה.  

במחשבים אולי יש הרבה כסף, אבל כמי שמאבדת את 

העשתונות שלה כשה"יס מקס" מודיע על תקלה קטנה, 

והיכולת הטכנית שלה מצטמצמת ל"כיביתי והפעלתי שוב 

את המחשב- איך זה לא עזר?", כנראה שאין סיכוי. מדעים? 

הוראה? לא אני. חיפשתי משהו אחר ואז המשפט 

"התכנית ללימודי נשים ומגדר נפתחה לתואר שני" ריצד 

על המסך באתר האוניברסיטה, והזמין אותי לצאת ל"מסע 

אינטלקטואלי ואישי, שיעסוק בשאלות כגון מקומן, כוחן 

ותפקידיהן של נשים בחברה, ייצוגי מגדר בתרבות, היחסים 

בין המינים, ועתידן של זהויות מגדריות". יצאתי. נהניתי 

ממסע שאפשר לי לגעת בכל כך הרבה תחומים בהם  

פסיכולוגיה, תיאטרון, קולנוע, משפטים, ספרות 

וסוציולוגיה. כששאלו אותי למי התכנית מיועדת השבתי – 

לכולם (גם לכם גברים, בואו!) כששאלו אותי מה לומדים 

שם, השבתי- הכל! 

ועכשיו, את הידע, את התשובות, ובעיקר את השאלות 

הרבות שצצו מאז שנחשפתי ללימודים הללו אני יכולה 

לחלוק עם חברותיי לספסל, בזכות הקמתו של ארגון 

הבוגרות שמעבר לטווית רשת מחברת בין הסטודנטיות, 

אני מניחה שיחבר גם בין כל סימני השאלה. 

ברכות לכולנו, הארגון הזה לגמרי שלנו ובשבילנו. 

מגדר? מה זה? איזה מן תואר זה? ועוד 

לתואר שני? והשאלה האהובה עלי 

מכולן - מה יש לעשות עם זה? 

מי מפחד מפמיניזם? 

מאיה כהן

https://www.youtube.com/watch?v=h5l50RGCtwY


מייסלון דלאשה  

למה בחרת ללמוד לימודי מגדר?

לא ממש ידעתי מה זה, הסתקרנתי, רציתי להבין לעומק, 

אמרתי שאבדוק את זה סמסטר אחד ואז אקבל החלטה, 

וזה הספיק לי בשביל להבין שזה מאוד מעניין אותי. 

מה קיווית לרכוש במהלך הלימודים והאם התכנית 

ענתה על ציפיותייך?

רציתי לדעת עוד דברים, ללמוד על הוגות מהתחום, לקרוא 

ולהחשף לכתיבה פמיניסטית, ללמוד על מחקרים של נשים 

ועל נשים בכל מיני תחומים, ובהחלט קבלתי את זה 

בתכנית. 

איך שינו הלימודים את חייך?

הלימודים הפכו אותי להיות מודעת יותר לדברים סביבי, 

דברים היום כבר לא מובנים מאליהם, אפליות מסוימות 

וחוסר ייצוג הם דברים שפתאום קופצים לי בעין, יש לי מעין 

משקפיים שאני מרכיבה אתי הלאה, שעוזרים לי לנתח את 

המציאות.  

האם את מרגישה שאת מיישמת את מה שלמדת בחיי 

היום יום שלך, וכיצד?

כן, אני ממשיכה להיות היום חוקרת בסוציולוגיה, אומנם 

לא חוקרת סוגיות מגדריות אבל זה נמצא שם כל הזמן 

ברקע. כשאני כותבת על בתי ספר בחלק מהמחקר תהיה 

התייחסות למגדר. זה מלווה אותי גם בעבודה עם אנשים, 

בידע שיש לי היום ובהבנה של הסיטואציות והמורכבויות 

שיש היום.

  

למה בחרת ללמוד לימודי מגדר?

מאז ומתמיד הבנתי שהמציאות שאני רואה סביבי אינה 

הוגנת/שויונית כלפי נשים. תמיד היו לי מחשבות שקוראות 

תיגר על המציאות אבל לא תמיד ידעתי לשים את האצבע 

על הבעיתיות שניצבה מולי, לא תמיד ידעתי להגדיר 

במילים הנכונות את המורכבות. רציתי ללמוד משהו 

שיעשיר אותי אינטלקטואלית, שיפתח את המחשבה 

ברבדים הפילוסופיים וספציפית בכל הקשור להיסטוריה 

של נשים.

מה קיווית לרכוש במהלך הלימודים והאם התכנית 

ענתה על ציפיותייך?

קיוותי לרכוש ידע וכלים שיעזרו לי לנתח את המציאות 

סביבי בצורה ביקורתית, ואף יהוו עבורי תשתית ליצירת 

מחשבה אלטרנטיבית. התוכנית ענתה על ציפיותי ומעבר 

לכך. החיפוש אחר כלים שיעזרו לי להבין את המציאות של 

נשים בעולמנו, הפכו עבורי למסע פנימי והבנת הנשיות 

שלי בעולם. כל קורס שבחרתי בתוכנית נגע בי באופן אישי 

בצורה כזו או אחרת. החוויה האישית בתוכנית נוכחת, 

מאתגרת ואף מעצימה ולדעתי איננה פוסחת על אף 

סטודנט/ית. 

איך שינו הלימודים את חייך?

אני חושבת שאחד מהדברים הדומיננטים שרכשתי 

בתוכנית ללימודי נשים ומגדר קשור לאופן שבו אני 

מתנהלת בחיי היומיום ברמה האישית והמקצועית כאחד.

התוכנית העניקה לי ביטחון עצמי והעצמה לעשייה.

 האם את מרגישה שאת מיישמת את מה שלמדת בחיי 

היום יום שלך, וכיצד?

אני עוסקת בתחום הפרסום קרוב לתשע שנים, תחום 

אינטנסיבי ומורכב באופן כללי ועוד יותר בכל הקשור למגדר 

ולנשים. אני זוכרת את הפעם הראשונה שקראתי תיגר 

באחד ממקומות העבודה שהיו לי. הייתי תקציבאית 

בתחילת דרכי וטיפלת בקמפיין למותג משקאות. במסגרת 

העבודה התבקשתי להעביר לעיתון מודעת פרסום למשקה 

חדש, אשר כללה אלמנטים גרפים מיניים נשיים שלא 

לצורך. אני זוכרת שזה הכעיס אותי נורא. דאגתי להציף את 

הנושא במשרד ולמנוע פרסום של מודעה זו. זו דוגמא אחת 

מיני רבות לסיטואציה שבה הידע שרכשתי תורגם 

לפרקטיקה והוביל לשינוי נקודתי/מערכתי. אני חושבת 

שהתואר הקנה לי כלים לא רק לסמן את הבעייתיות 

הקיימת אלא גם להציב פתרונות אחרים לעצמי ולסביבה 

שלי ולהעביר את הידע הלאה. הרבה פעמים אני מרגישה 

מעין שליחות, נציגה להנגשת הידע והרעיונות 

הפמיניסטיים. אני רואה בכך חשיבות אדירה, אישית, 

חברתית ופוליטית. עם השנים החלטתי לממש חלום 

ולהפוך לעצמאית (צלמת סטילס). במובן מסויים אני 

חושבת שהניצנים הראשונים לביטחון ולהעצמה נשית לכדי 

מימוש עצמי, נולדו אי שם בתואר הראשון. בימים אלו אני 

מסיימת את התואר השני במגדר. אני מנהלת עסק עצמאי, 

ומאושרת כל פעם מחדש על ההחלטה שלי ללמוד מגדר, 

לא כמקצוע אלא כדרך חיים.

סיון מויאל 

בוגרות תואר ראשון אחת על אחת- 
בתכנית ללימודי נשים ומגדר

בת 34, מתל אביב, 

עוסקת בפרסום, 

שיווק וצילום. 

מסיימת בימים אלו 

את התואר השני 

במסלול מחקרי, 

בתכנית ללימודי 

נשים ומגדר. סיימה 

תואר ראשון בתכנית 

ללימודי נשים ומגדר 

ב-2008.

בת 30, גרה ביפו, דוקטורנטית בחוג 

לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 

תל אביב (ביחד או לחוד: בחינת השפעות 

ההפרדה או השילוב בבית הספר על 

התלמידים הערבים-פלסטינים בישראל). 

סיימה תואר ראשון בתכנית ללימודי 

נשים ומגדר ב-2009. 



סיביל גולדפיינר

למה בחרת ללמוד לימודי מגדר?

פגשתי בפמיניזם יחסית מאוחר, בגילאי ה-30. התחלתי   

לקרוא בעצמי כל מיני ספרים, וירג'ינה וולף, סימון דה-

בובואר ועוד, וזה ריגש אותי ומשך אותי. האופציה של 

בחירה חופשית מכל מיני חוגים שהציעה התכנית היתה 

עבורי יתרון גדול.  

מה קיווית לרכוש במהלך הלימודים והאם התכנית 

ענתה על ציפיותייך?

לפני הלימודים קראתי המון, וקיוויתי שהתכנית תעשה לי   

סדר, שתקשור את כל החוטים הפרומים ותעזור לי ביצירת 

התמונה הרחבה, וזה ממש קרה. ממש מאוד. נחשפתי 

לתכנים שונים מגוונים מעולמות תוכן רבים בהם 

סוציולוגיה, משפטים, פילוסופיה - הטעימות האלו היו 

חמצן ודלק ואושר צרו ף להמשך החיים.

איך שינו הלימודים את חייך?

עבורי היה זה מהפך דרמטי. הלימודים השתלבו בתוך   

החיים והעסקים וגם השפיעו על כל העשיה והתפיסה 

העיסקית. הידע והלמידה היו חשובים לבטחון העצמי 

ולביסוס התחושות והעבודה בשטח. 

האם את מרגישה שאת מיישמת את מה שלמדת בחיי 

היום יום שלך, וכיצד?

קודם כל הילדות שלי הן פמינסטיות - וזה עבורי ההישג   

הכי גדול. חוץ מזה, היום פמיניזם הוא חלק אינהרנטי מחיי 

ומהעסק שבניתי, ואני רואה שליחות בחיבור אליו כמה 

שיותר לקוחות, עובדות וספקים.

בת  60, מיפו, מיסדת, בעלים של מותג האופנה 

.comme il faut  הפמיניסטי

סיימה תואר ראשון בכלכלה לפני עשרות שנים. 

סיימה תואר שני בתכנית ללימודי נשים ומגדר ב-2013. 

אורנה גבריאל (ביטאן) 

בת 53, מתל אביב, מאמנת אישית, זוגית ועסקית. 

בוגרת תואר ראשון בקרימינולוגיה ואכיפת החוק. 

סיימה תואר שני בתכנית ללימודי נשים ומגדר ב-2013. 

 למה בחרת ללמוד לימודי מגדר?

רציתי להבין טוב יותר מדוע נשים נתפסות כמיעוט נחות 

והאם זה ניתן לשינוי.

מה קיווית לרכוש במהלך הלימודים והאם התכנית 

ענתה על ציפיותייך?

האמת... לא תיארתי לעצמי שעוד לפני שאלמד משהו 

בנושא, אחווה טלטלה רגשית קשה. עד לאותה תקופת 

לימודים לא העזתי "לחשוב" בקול רם את כל מה שעברתי 

כילדה, נערה ואישה. חשבתי שאני היחידה או בקבוצת 

מיעוט כל כך מסוימת שנוצלה, הודרה והופלתה. בלימודים 

הבנתי שאני לא לבד, נפתחתי והשתחררתי לחלוטין 

ללמוד, ליהנות מהכוחות החדשים שקיבלתי ולאמץ אותם 

כדרך חיים.

איך שינו הלימודים את חייך?

אני לא רק מיישמת את מה שלמדתי, אני חיה ונושמת את 

נושא המגדר בבית, בחברה, עם הלקוחות שלי, גברים 

ונשים כאחד. ככל שהתקדמתי יותר בלימודים הבנתי שגם 

גברים הם קורבנות של "השיטה הישנה" וגם אותם צריך 

לשחרר מהתפיסה שנכפתה עליהם.

האם את מרגישה שאת מיישמת את מה שלמדת בחיי 

היום יום שלך, וכיצד?

בכל רגע נתון אני משכנעת נשים ללמוד, להשקיע ברכישת 

ידע ומקצוע ככלים שיעניקו להן בטחון ואומץ להשתחרר 

מתחושת הנחיתות המלווה אותן.

אחת על אחת- 

בוגרות תואר שני

בתכנית ללימודי נשים ומגדר



ארגון בוגרות כקהילה 

פרופ' דפנה הקר

אנחנו מאד מקוות שהשקת ארגון הבוגרות של התוכנית 

ללימודי נשים ומגדר תוביל לשיתופי פעולה תכופים 

ומגוונים בין התוכנית לבין בוגרותיה. אנחנו מדמיינות 

קהילה חיה ותוססת של בוגרות התוכנית ללימודי מגדר – 

קהילת ידע, קשרים ותמיכה.

ראשית, אנחנו מקוות שבעזרת שני מפגשים בכל שנה, דף 

הפייסבוק ואולי אפילו תת-קבוצות וואטסאפ ממוקדות 

מטרה, ייווצרו קשרים בין הבוגרות שיאפשרו שכלול 

מיומנויות בשוק התעסוקה, העשרת ידע מגדרי, ופעילות 

משותפת סביב תחומי עניין ועשייה ספציפיים. אנחנו רוצות 

ללמוד ביחד אתכן על דוגמאות מוצלחות של ארגוני בוגרים 

ובוגרות ולעצב ביחד את המרחב המשותף שלנו. אני, 

למשל, מדמיינת שכל אחת ואחת מכן שנתקלת במשרה 

שמתפנה בארגון שלה, פונה מיד לדף הפייסבוק של ארגון 

הבוגרות כדי לראות אם בקרבן יש מועמדת מתאימה. 

 networking-ה"בנים" עושים את זה כל הזמן, הגיע הזמן ל

אפקטיבי של בוגרות מגדר.

שנית, אנחנו מקוות שהבוגרות יהוו רשת תמיכה לתוכנית. 

חרף השנים הלא מעטות שאנחנו קיימות, והסטודנטיות 

הרבות לתואר ראשון ושני, רבות ורבים לא שמעו על לימודי 

מגדר ולכן גם לא שוקלים ללמוד אצלנו. גם בקמפוס, 

מעמדנו רחוק מלהיות מבוסס וחזק, ואנחנו נאבקות על 

משאבים לעיבוי ולהעשרת התכנים. אנחנו רוצות להציע 

עוד קורסים, לארח יותר חוקרות מחו"ל, לתת יותר מלגות 

לתלמידות, לערוך יותר כנסים שמחברים בין מחקר 

לאקטיביזם, להגיע לעוד מועמדות ומועמדים – אנחנו 

מקוות שאתן מסכימות אתנו שהחברה הישראלית היתה 

יוצאת נשכרת אם מאות סטודנטיות וסטודנטים היו 

נחשפים לתכנים שלנו. למשל, אפשר לספר עלינו 

במעגלים שלכן, וכך לעודד תלמידות להרשם לתוכנית; 

להחליט שמעודדים חברים וחברות לתת מתנת יום הולדת 

בדמות תרומה לתוכנית; או, להנציח סבתא אהובה בעזרת 

מלגה לתלמידה.

אפשר לחשוב על עוד פעילויות שיהפכו אותנו – בוגרות, 

תלמידות ומרצות – לקהילה. תואר במגדר הוא לא כמו 

תארים אחרים. זה תואר שמשנה אותנו, ואת הדרך שבה 

אנחנו מבינות ופועלות בעולם. מאות הבוגרות של 

התוכנית נושאות אתן מטעני ידע ייחודיים שרלוונטים 

לתיקון עולם. ביחד, נוכל לעשות המון. אל תהססו לצור 

קשר, ולספר לנו על בקשות, רעיונות ויוזמות. צרו קשר: 

dafna@post.tau.ac.il

NCJW תודתנו לארגון
על תמיכתו הנדיבה

כתיבה והפקה: מאיה כהן
ליווי: פרופ' דפנה הקר

עיצוב גרפי: שרון צח
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