
   

 מתמחים תכנית
 בירושלים העברית האוניברסיטה

 החברה למדעי הפקולטה

 נידם נעמי :הגשה

 ירושלים העיר מרכז רדיו ההתמחות: מקום

 דןייל-נסקיונר סוניה אקדמי: מנחה 

 פמיניסטי שיח עם במפגש החדשה הגבריות

 העבודה נושא

 ראיונות בארבעה התמקדות תוך הפמיניסטי שיחל החדשה' 'הגבריות יחש בין פגשמ נקודות תנתח העבודה

-קומימ-קהילתי רדיו) ליםירוש העיר" מרכז "רדיוב רדיו תוכניתב הגישהש דוריםיבש הכותבת ידי על נערכוש

 גברים ארבעה עם שנערכו ראיונותב תמקדת העבודהו ומגדר, נשיות בענייני עסקו שידוריםה .(אינטרנטי

  ומיניות. וצבא, גבריות גדרי,מ שחרור גבריות,ו דת ,רגשי ניהול גירושין, אבהות, בנושאי

 

 תאורטי רקע

 מתוך ,02-ה מאהה של 07-ה בשנות שצמחו ,גבריות לימודיל הנוגעים ייםטתיאור מושגיםמ שואבת העבודה

 הדרישות עמדו  זה תחום במרכז ר.מגד לימודיב דשח תחום יצרוו ,באנגליה הגבר" לשחרור "התנועה

 הזהות ב'פירוק' החוקרים חלוה יותר, מאוחר .ות'ה'מסורתי המגדריות בציפיות לעמוד גבריםמ החברתיות

 בעשורים (.9951 )קונל, ביומיום גבריות זהויות מכוננותה חברתיותה ההבניות על לעמוד ניסיון תוך ,הגברית

 (,2002 ינדלרק) באבהות עיסוק לרבות חדשה, גבריות לש במודלים לעסוק שונים חוקרים מרבים האחרונים

 עיצובב  משמעותיותה הזירות אחת בישראל, .מיניותוה אהבהה בתחום הגברי התפקיד של מחדש ובחינה

  (.2016 ,בוקובזה ,1998 פדר, י)לומסק הצבא היא הגבריות

 

  המחקר שאלת

 ?בישראל מיניסטיהפ השיח לבין ןבינ המפגש מתממש אופן ובאיזה ות,חדש תיוגבר זהויות תומעוצב כיצד

 

  מתודולוגיה

 ספרו לע בוקובזה בריאלג חוקרה עם ברדיו: קיימהש הראיונות ארבעת את הכותבת נתחת המחקר במסגרת

 מערכתב םהגרושי הגברים של םמאבק על לוי ג'קי התקשורת איש עם החדשה"; הגבריות של "הדרמה

 בתא התפקידים חלוקת שינויו רגשי שיח לע הורוביץ ריאלא עיתונאיה םע ;אבהותל זכותם על המשפט

 גברים בין שיתוףה וחוסר ,המוסכמות בצל גברית מיניות על קרמןא אייל החברתי ילהפע ועם המשפחתי;

  אלו. בנושאים

 

 ראשוניים ממצאים

 הגישות את רעננה ,תמגדריו הבניות באמצעות מעוצבות זהויותיהם בו לאופן שמודעים גברים עם ראיונות

 לשיח מראה אלו ראיונות הוו לעיתים .נשיותבו במגדר עוסקתה התוכנית הפקת החלה שאיתן הראשונות

 ניתוח .המין הבדלי בשם להקרבה ובהתנגדות על, בערעור ,לזכויות בדרישה ,ההבניות בפירוק - הפמיניסטי

 בשל התנגדות .1 :הפמיניסטי והשיח חדשהה הגבריות שיח בין מפגש של סוגים מספר מעלה ראשוני

 מידת בין והשוואה התנגשות .3  ;הפמיניסטית העולם תפיסת ואימוץ שותפות .2 ;אינטרסים התנגשות

 הנשים בתפקיד והכרה השתיקה חשיפת .4 ;'המגדרי כלא'ה במסגרת אליה נדרשים המינים ששני ההקרבה

  .חדשים כוח יחסי בעיצוב

 

 


