
 
 
 " זמן נשים" יום עיון בנושא 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . כל הדרגים דרג:

 025-15מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  " זמן נשים " נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:

 מכלול התפיסות והעמדות כלפי נשים בישראל עבר תמורות רבות מראשית הישוב העברי ועד היום. - נשים בישראל

,וכולל בתוכו זכות לקניין, שוויון משפטי, שוויון בהורות, ועוד. החוק עבר 1951-חוק שוויון זכויות לנשים עבר בכנסת ב

 .מפני אלימות והזכות לייצוג הולם במוסדות ציבורייםתיקונים שנים וכיום מכיל תחומים נוספים, דוגמת הזכות להגנה 

 ממאבק חוקי להצבעת נשים, שוויון בתעסוקה למאבקים על דמותה של האישה, זכותה על גופה ושוויון מהותי. 

נשים מנהיגות בארץ ובעולם, נשים פורצות דרך ששינו את ההיסטוריה ועשו היסטוריה. נבחן בפעילות זו,  

, הוחלט לגייס גם נשים מכוח חוק גיוס חובה, צעד חריג שנבע 1948ת צה"ל ופירוק המחתרות בשנת עם הקמ - נשים בצבא

מהיעדר כוח אדם מספק ולאור התפיסה שניסה להנחיל בן גוריון של "צבא העם". עם הזמן, ובעיקר בעשורים האחרונים, 

ד ששני השיקולים הראשונים יכולים להשתנות נכנס גם המושג שוויון למשוואה ויותר תפקידים נפתחו לשירות נשים. בעו

בהתאם לנקודות מבט שונות וצרכים של הצבא, אין ספק כי השיקול המגדרי וערך השוויון, הם הנושא שיש לשים לפתחנו 

 .ושילובן בצה"ל בדיון על סוגיית גיוס הנשים

צה״ל הוא אחד הצבאות היחידים בעולם שמגייס נשים לשורותיו מכוח חוק גיוס חובה. נשים שירתו בצה"ל עם הקמתו 

עוגן שירותן בחוק שירות הביטחון במסגרת חיל הנשים, שהוקם בפיקודן של קצינות יוצאות  1949, ובשנת 1948במאי 

ובה נימק ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, בשני הצבא הבריטי. את ההחלטה לגייס נשים לצה״ל במסגרת גיוס ח

טעמים: גיוס החובה שירת את צורכי הביטחון של המדינה העברית הצעירה שנזקקה לכל כוח האדם האפשרי כדי להגן על 

 הבית; ומחויבותו של הצבא לעקרון השוויון

 מטרות:

 . למנהיגות בארץ ובעולם שפרצו דרךהחיילים יחשפו  •

 . החשיבות ערך השוויון דרך הנושא המגדריו את החיילים יבינ •

 את הנושא המגדרי בצה"ל.החיילים יכירו  •

 

  



 
פירוט יחידת  יחידת תוכן משך

 *תוכן

גורם מעביר )שמות 

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

נשים סיור  וחצישעה 

 מנהיגות

 בדגש מנהיגות נשית.סיור 

הסיור מתמקד במהפכה 

הנשית הנמשכת מהשנים 

שלפני קום המדינה ועד 

ימינו. מזכות ההצבעה 

לנשים בקונגרסים הציוניים 

הראשונים, דרך המאבק 

המוצלח להענקת זכות 

בחירה לנשים לאסיפת 

הנבחרים ביישוב העברי ועד 

למאבקים של ימינו , על 

שוויון בתעסוקה ובשכר, 

של האישה וזכותה  דמותה

 על גופה. 

בסיור זה אנו מפנים 

זרקור מיוחד למסלול 

התוכן הסוקר אירועים 

מרכזיים מתולדות 

העולם, ומספרים את 

סיפורן של נשים 

פורצות דרך, ששינו את 

ההיסטוריה ועשו 

היסטוריה, בעולם 

 ובישראל..

נלמד, בין השאר, על 

דמותן  של הנרייטה 

סולד, רוזה האדומה, 

גולדה מאיר, גאולה 

 כהן, 

מרגרט תאצ'ר, שולמית 

אלוני, הילרי קלינטון 

ועוד. נתוודע למאבקן 

של הנשים על מעמדן 

בחברה, בכלכלה 

 20-ובמשפחה משנות ה

 90-ועד אמצע שנות ה

ונעמוד על ההישגים של 

נשים מרשימות משנת 

 .עד היוםו 1995

נרחיב בסיפורן של 

נשים בצבא כמו יעל 

מדריכים בעלי תואר  מדריכי המרכז

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.



 
 רום ואליס מילר .

 

 סדנה  שעה 

שוויון מגדרי 

 בצה"ל
  

 

סוגיות אקטואליות 

 בצה"ל 

, נשים  לוחמות בשיריון

ביחידות קרביות , 

גדודים מעורבים 

 בגבולות ועוד.. 

  מפקדים

  סיכום מפקד רבע שעה 

צה״ל הוא אחד .1

הצבאות היחידים 

בעולם שמגייס נשים 

לשורותיו מכוח חוק 

גיוס חובה. נשים 

שירתו בצה"ל עם 

, 1948הקמתו במאי 

עוגן  1949ובשנת 

שירותן בחוק שירות 

הביטחון במסגרת חיל 

הנשים, שהוקם 

בפיקודן של קצינות 

יוצאות הצבא הבריטי. 

את ההחלטה לגייס 

נשים לצה״ל במסגרת 

ובה נימק ראש גיוס ח

הממשלה הראשון, דוד 

בן גוריון, בשני טעמים: 

גיוס החובה שירת את 

צורכי הביטחון של 

המדינה העברית 

הצעירה שנזקקה לכל 

כוח האדם האפשרי 

כדי להגן על הבית; 

ומחויבותו של הצבא 

 לעקרון השוויון
. שוויון מגדרי אצלנו 2

 ביחידה.....

  מפקד המסגרת . 

 

 
 
 
 
 
 


