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 כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

 מבוא

עובדות. נשים חוות במהלך חייהן התעסוקתיים מגוון של פרקטיקות מגדריות שמתקיימות בארגונים בהם הן 
פרקטיקות אלה הן בעלות השפעה על אופי ותנאי עבודתן, שכרן, מיקומן הארגוני, תהליכי הקידום ותהליכים של 
הערכה מקצועית, יכולתן לשלב קריירה עם הורות, כמו גם ביטויים של הטרדה מגדרית ומינית, ועוד, ועוד. פרקטיקות 

 להתמודדות ולשינוי. –ת לזיהוי ועוד יותר מגדריות נתפסות לרוב כ"טבעיות" בארגון, ולכן קשו

קורס התמחות זה מיועד לנשים וגברים שמעוניינות לרכוש עמדת השפעה מגדרית בארגונים, בין אם כבעלות תפקיד 
רשמי בתחום )כגון ממונות מעמד האישה, יועצות לשוויון מגדרי, ממונות על מניעת הטרדה מינית, ממונות אחריות 

 ואף בתחום משאבי האנוש(, ובין אם כחברות בארגון המבקשות לפעול כסוכנות לשינוי מגדרי. חברתית או גיוון,

בקורס נלמד היבטים תיאורטיים לצד התמחות מעשית בהטמעת נקודת המבט המגדרית והחשיבה המגדרית 
קות מגדריות, בארגונים. ההתמחות תאפשר לסטודנטיות/ים להתנסות בפועל באבחון מגדרי של ארגון )זיהוי פרקטי

  פוליטיים ליצירת שינוי(.-גיבוש דרכי התמודדות, קידום מהלכים ארגוניים

תכנית  -קורס זה הוא פרויקט משותף של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ושל 'הדבר הבא' 
על ידי עמותת "אלומה". על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת  2012המתמחות/ים הגדולה בארץ אשר הוקמה ביוני 

מטרת התכנית היא בניית גשר מעולם ההשכלה לעולם התעסוקה וסיוע לצעירות/ים להשתלב טוב יותר בשוק העבודה. 
במסגרת התכנית הסטודנטיות/ם ישתלבו בארגונים מהמגזר הפרטי, הציבורי והשלישי כמתמחות/ים בתפקידים 

 י תוך ליווי וחניכה מטעם הארגון הקולט.  ההולמים את תחום לימודיהן ואת אופקן התעסוקת

עם פרקטיקות ייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים והבנה שלהן, כבסיס ידע להמשך היכרות הקורס יקנה לתלמידות 
 פעילות מקצועית בתחום המגדר בארגונים.

 מטלות

 דרשו הסטודנטיות ל:שעות התמחות מעשית(. במסגרתו י 2-שעות עיוניות ו 2שעות אקדמיות ) 4הקורס מקנה 

ביצוע התמחות בארגון )איתור הארגונים בהן תבוצע ההתמחות והשיבוץ אליהם יעשה על ידי רכז/ת התכנית  ●
 שעות סה"כ(.   100'הדבר הבא'( בהיקף של יום בשבוע במהלך סמסטר ב' )

 ממפגשי הקורס )סמסטר ב'(. 80%-נוכחות אישית ב ●
 ועברו במסגרת הקורס.הגשת סיכום כתוב של אחד מהשיעורים שי ●
כתיבת עבודה מסכמת על בסיס אבחון מגדרי שיבוצע במסגרת ההתמחות המעשית. העבודה המסכמת היא  ●

  .אישיתמטלה 
הקורס יתנהל כמסגרת של למידה משותפת והוא משלב בין הרצאות פרונטליות, דיונים, התנסויות אישיות ודיווחים של 

מהמפגשים, תרומה והשתתפות בדיונים בכתה, ביצוע  80%-מנוכחות אישית בהסטודנטיות/ים בכתה. הציון מורכב 
 התמחות וכתיבת עבודה מסכמת.
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 רשימת הקריאה המצורפת מכילה חומרי קריאה מומלצים המתייחסים למכלול הנושאים הנלמדים בקורס.  

 לוח זמנים

 תכנים נושא תאריך מפגש

 היכרות ● פתיחה   14.3 1
 רציונל ומבנה הקורס ●

 ההתמחות ●
 גישת הפרקטיקה למגדר בארגונים ● בסיס תיאורטי 21.3 2

 זיהוי פרקטיקות מגדריות ●

אבחון מגדרי   28.3 3
 של ארגון

 POVקבוצות  ●
 מקורות מידע לאיתור פרקטיקות ●
 קטלוג פרקטיקות ●

 שינוי ויחסי כוח ● מהו שינוי מגדרי  4.4 4
 פיתוח פרקטיקות חלופיות ●
 יחסי כוח(ניתוח השדה הארגוני )רשתות  ●

 מיומנויות לשוק העבודה סדנה 5.4 5

 אופני גיוס ● גיוס בני ברית 25.4 6
 חקר מקרה: תודעה מגדרית בקרב גברים ●

 זיהוי פרקטיקות מתחום משאבי אנוש: גיוס, מיון וקידום ● הסללה ארגונית 9.5 7
 אופני התמודדות ברמה הארגונית ●

מניעת הטרדה  16.5 8
 מינית 

 הטרדהזיהוי פרקטיקות  ●
 בניית תכנית מניעה ●

פערי שכר  23.5 9
 מגדריים

 פרקטיקות המייצרות פערי שכר  ●
 חקר מקרה: פערי שכר בעיריית ירושלים ●

 יש להגיש הצעה לעבודה מסכמת )עד חצי עמוד( 10עד שיעור 

 זיהוי פרקטיקות של כוח והשתקה במופעי דיבור ● התשמע קולי 6.6 10
 שיבוש ופיתוח פרקטיקות חלופיות ●

להיות  13.6 11
פמיניסטית 

 בארגון

 הנכחת הזהות הפמיניסטית בחיי העבודה ●
 עמדתה של סוכנת השינוי ●

 ניתוח שיח מגדרי ● תרבות מגדרית 20.6 12
פיתוח משטרי הצדקה ופרדיגמות מגדריות חלופיות  ●

 בשיח הארגוני
הבניית תפקידה  27.6 13

 של סוכנת שינוי 
 גיבוש תכנית עבודה ●
 קבוצת מובילות ●
 טקסים ארגוניים ●

 

  



 

 

 רשימת קריאה מומלצת

(, מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון: מדריך למשתמשת. הוצאת מכון ון ליר 2015בן אליהו, הדס ולרר, זאב )
  http://goo.gl/MjQCt2בירושלים. הקובץ המלא בקישור הבא: 

 

 מבוא לארגונים ומגדר )מקאנטר לאקר(

וייצור הנשיות והגבריות באמצעות ארגון  רוזאבת' קאנטר -(, "נשים וגברים של הארגון" 2007ברקוביץ, ניצה )
בתוך: דרכים לחשיבה פמיניסטית, בעריכת ניצה ינאי, תמר אלאור, אורלי לובין וחנה  119-188העבודה. עמ' 

 נווה. האוניברסיטה הפתוחה.
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