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 אור הקורסית

לאורך המאה  לבין מגדר ופמיניזם מודרנית אדריכלותמרחב ונחקור את המפגש בין  בקורס

"האשה החדשה" כמו  ,שלובים נושאים מגדריים םנבחן נושאים באדריכלות שבה .העשרים

המאה העשרים, כניסתן של נשים למקצוע  מחצית הראשונה שלהרפורמה במרחב הביתי בו

הקורס יחל  והטמעת חשיבה מגדרית בתכנון.בשביל נשים תכנון , של נשיםתכנון האדריכלות, 

סוגיות באדריכלות מודרנית  הבחנתפמיניזם ומגדר ואחר כך בתיאורטיים  טקסטים עםהכרות ב

 נושאים מגדריים.  המעלות

  

This class explores the intersections between gender and modern architecture during 

the 20
th
 century. We will examine themes such as the "New Woman" and the 

domestic reform in the in the first half of the 20
th

 century, first generation of women 

architects, women's design and design for women and gender mainstreaming in 

planning. This class begins with an introduction to theoretical texts exploring 

feminism and gender and then discusses a series of topics in modern architecture that 

raise issues concerning gender. 

 

 דרישות הקורס 

)או לחלופין הצגת מאמר  והצגתו בכיתה רפרטכתיבת , ת מאמריםנוכחות, השתתפות, קריא

 .מרשימת הקריאה(

  

  דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

 אדריכלות מודרנית.קורס 

 

 מרכיבי הציון הסופי 

  .עבודה מסכמתהגשת ו הצגת רפרט בכיתה 100 %

  

 לשינויים()נתון נושאי הקורס 

 אדריכלות, מגדר ופמיניזם :1שיעור 

מבוא: מהו מגדר? מה הקשר בין מגדר ואדריכלות?; סקירה היסטורית של היבטים מגדרים 

 באדריכלות והתפתחות זרמים פמיניסטיים באדריכלות.



 

 

 קריאה:
 .אחרונות ידיעותתל אביב: (. 1 פרק) משלך חדר[(. 1929] 2004) יניה'וירג, וולף

 

 דור ראשון של נשים אדריכליות :2שיעור 

האם אדריכלות הוא מקצוע לנשים? שאלה זו נשמעה בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה 

בשיעור נבחן את . באוניברסיטאות הטכניות עם מתן האפשרות לנשים ללמוד אדריכלות ,העשרים

 מעמדןו דמותן, של האדריכליות הראשונות בארץ ישראל באירופה ובארה"ב מאפייני הפעילות

 בקהילה המקצועית.ו בחברה

 קריאה:
Stratigakos, Despina (2001). "Architects in Skirts: The public image of women 

architects in Wilhelmine Germany". Journal of Architectural Education, 55(2), 90-

100. 

 

 והביתיות החדשה "האשה החדשה" :3שיעור 

 .ספרה הביתיתלתוך השל התמקצעות ומודרניזציה בראשית המאה העשרים נכנסו רעיונות 

הרפורמה הביתית הבטיחה הקלה בביצוע מלאכות הבית, וארגוני נשים בורגניות באירופה ִנשבו 

והניהול המדעי של משק הבית ילוריזם הטינעשה הכרות עם רעיונות ם. בשיעור זה בקסמ

באירופה במחצית הראשונה של המאה המודרנית  דירההת תכנון על תפיס טביעו חותמםהש

 העשרים. 

 קריאה:

-דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר (. "הבעיה שאין לה שם". בתוך2006[ 1963פרידן, בטי )]

)עורכות(,  ביז'אוי-, דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל'ה ברלוביץפגארב, י

 (. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים.61-50)עמ'  פמיניזם: מקראהללמוד 

 

 תכנון המטבח כסוגיה מגדרית :4שיעור 

 המטבחו על תכנון הספרה הביתיתהשפיעו רעיונות הרציונליזציה והניהול המדעי של משק הבית 

האדריכלים  חשוביעל ידי  רציונל לעיצוב חדש למטבח המודרניה את חיפושבשיעור נבחן  .בפרט

נכיר את "מטבח פרנקפורט" בתכנונה של . במחצית הראשונה של המאה העשרים המודרניסטים

 .בתקופה זושהיה למטבח המשפיע ביותר  גרט ליהוטצקיהאדריכלית 

 קריאה:

Henderson, Susan. R. (1996). "A Revolution in the Woman's Sphere: Grete Lihotzky 

and the Frankfurt Kitchen". In Debra L. Coleman, Elizabeth Ann Danze, & Carol Jane 

Henderson (Eds.), Architecture and Feminism (pp. 221-253). New York: Princeton 

Architectural Press.   

 

  "אשה החדשה"בארץ ישראל וכינון ה תכנון מטבחים ציבוריים ופרטיים :5שיעור 

של רעיונות משק הבית החדש ומטבח פרנקפורט על תכנון הספרה הביתית מה הייתה השפעתם 

( ואת עבודתן של נשים אדריכליות כזה אם היה? נבחן את המטבח המודרני המקומי )בארץ ישראל

 בתכנון מטבחים בארץ ישראל.

 קריאה: 
 . 24-21, עמ' 1928, ו, האשהכהן לוטה. "האשה הבונה". 

 

http://www.amazon.com/Despina-Stratigakos/e/B001JS9VSE/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 

 

 מגורים לנשים בארץ ישראל :6שיעור 

בארץ  עירוניותתכננו נשים אדריכליות מגורים לנשים של המאה העשרים בשנות השלושים 

זו תופעה מקומית? ? והאם הייתה ם. מדוע היה צורך במגורים לנשים? מה היו מאפייניהישראל

  .בשיעור נבחן תכנן מגורים לנשים בארץ ובעולם במחצית הראשונה של המאה העשרים

 קריאה: 

Stratigakos, Despina (2008). A women's Berlin: Building the modern city. University 

Of Minnesota Press, pp. 53-96 (chapter 3: "A Home of Our Own: Single Women and 

the New Domestic Architecture").  

 

 סיור בתל אביב: 7שיעור 

בתכנונן של נשים  –מבני ציבור, מבני מגורים ושכונות  –להכרות עם מבנים השיעור יוקדש 

 (.1948אדריכליות בתקופת המנדט )עד 

 

 (Gender mainstreaming) הטמעת חשיבה מגדרית: 8שיעור 

סוגיות אלה דרך בשיעור נבחן מגדרי?  שוויוןהאם הטמעתה מעודדת  מהי חשיבה מגדרית בתכנון?

 נשים.המתמקד בצרכיהן של  וינה כמודל להטמעת חשיבה מגדרית בתכנוןבעיר  מקרה מבחן

 קריאה:

Stratigakos, Despina (2016). "The Sad State of Gender Equity in the Architectural 

Profession". In Despina Stratigakos, Where Are the Women Architects? Princeton 

University Press, pp.21-37.  

 

  אדריכליותתערוכות : 9שיעור 

לאומיות ומקומיות שנערכו במהלך המאה העשרים -תערוכות ביןתכננו והציגו ב נשים אדריכליות

גם . תערוכות של נשים אדריכליות היו של רעיונות אדריכליים חדשים תםהפצאמצעי ל שימשוו

מסרים גלויים וסמויים בעבודתן של נשים בשיעור נבחן  .לאקטיביזם פמיניסטי באדריכלותבמה 

  אלה. תערוכות אדריכליות ב

האדריכלית ורד פלוק )מתוך התערוכה "הנוכחות  "שמלת בטון ומלט" שיצרהבעבודת וידאו  נצפה

 .(2007הנשית באדריכלות הישראלית", 

 

 :12, 11, 10ים שיעור

 .םות/יסטודנטישל רפרטים הצגת 

 

 :13שיעור 

 .רפרטים וסיכום הסמסטרהצגת 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Despina-Stratigakos/e/B001JS9VSE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Despina-Stratigakos/e/B001JS9VSE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Despina-Stratigakos/e/B001JS9VSE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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