
 2019 מאי

 אסטרונאוטית, נובליסטית וחברת נבחרת הפיזיקה

 מאיהנשים המשפיעות של חודש 

 
 עם שורשים ישראלייםג'סיקה מאיר, אסטרונאוטית 

 

אני עדיין מתקשה להאמין שזה באמת קורה. נראה לי שרק כאשר אשב  
 ". בחללית, רגע לפני השיגור, רק אז אאמין שהחלום אכן מתגשם

 ג'סיקה לסוכנות ידיעות יהודית.אומרת 
 

ה תצא בספטמבר הקרוב לחצי שנ, 41ג'סיקה מאיר, אמריקאית בת לאב ישראלי, בת 
ת. במשימתה היא תבצע סדרת ניסויים בתחומי לל הבינלאומיבתחנת הח

במטרה להבין טוב יותר כיצד משפיעה השהייה הפסיכולוגיה, הרפואה והכימיה 
 ת בחלל על בני האדם. הממושכ

 
 

 לכתבה - Ynetמתוך הכתבה באתר 

 
לנד, זוכת פרס נובל בפיזיקה לראשנה טטריקד"ר דונה ס

 1963למאז 
 

, מה 1963פרס נובל לפיזיקה היה בשנת בפעם האחרונה שזכתה אישה ב
 אישה זוכהאות שאומר שלתלמידות הפיזיקה בארץ זו פעם ראשונה שהן רו

ממורי ומורות  75%כמעט פיזיקה. וזה גם פעם ראשונה לבפרס נובל ל
 נתון מדהים!הפיזיקה בארץ....

 
 .לכתבה – לכתבה על הזכייה באתר כלכליסט

 
 .אתרלהסבר על הפיזיקה של פרס זה ניתן לקרוא ולהרחיב באתר הידען: 

 
 .לאתר – באתר ייחודיאת פני המדע ששינו נשים  –מזוכות פרס נובל תוכלו להתרשם 

 
 ?הבנותאיפה  –החידה השבועית 

 
יאדה האסיאתית הישג נפלא לנבחרת הפיזיקה שהשתתפה באולימפ

עם הנבחרת חזרה  אשר התקיימה באוסטרליה. 2019לפיזיקה לשנת 
 מדליית זהב, כסף וארד.

 
ת נוכל לזהות כמה בנואבל מבלי להוריד ולו במעט מההישג המדהים, האם 

 אחת. רק בת אחת. –יש בתמונה? התשובה הנכונה היא 
ות פחות נוח אנו שואלים מדוע זה כך? האם בגלל שנשים לרוב מרגיש

בה תחרותית? ומה עלינו לעשות כדי לשנות את המצב? האם לשנות בסבי
ש מתחרות, את הנשים ולעשות אותן יותר תחרותיות וללמד אותן לא לחשו

 או שעלינו לשנות את הסביבה?
 נקודה למחשבה...

 שווה קריאה
 

 האם יש דפוסי למידה "נשיים" ו"גבריים"
 ענת זהר

 

מרות המאמצים המושקעים ברחבי העולם במטרה להביא ל
לשוויון בין המינים בהוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה, 

בנות עדיין משתתפות פחות מבנים בקורסים מתקדמים 

במקצועות אלו, והישגיהן במבחני יכולת נמוכים יותר. פער זה 
בולט במיוחד בפיזיקה. ישראל היא אחת המדינות שבה 

 ן המינים בפיזיקה מדאיגים במיוחד.ים ביההבדל
שנערך וניתוח הממצאים  רוא על מחקרבכתבה זו תוכלו לק

 מציג שורה של הבדלים בין תשובות הבנות לתשובות הבנים.

 
 לכתבה מתוך "קריאת ביניים"

 

 
-ציירו לי טייס, רופא ולוחם

 אש
 

ים לצייר שלושה בתלמידים צעירביקשו 
אש. לאחר -טייס ולוחם רופא, –תפקידים 

כן הם פגשו את שלושה אנשים בתפקידים מ
 אלו.
 

 מעניין מה ציירו ויותר מעניין מי הגיע אליהם?
 כל זאת בסרטון הבא:

 

 לסרטוןקישור 
 

 

 ם? תנו בטיפ משלכם ונפיץ אותו למורירוצים לשתף אורוצים פרטים נוספים? 

 וקובי שורצבורד רגב-דנה קליס, קנול רחל ד"ר : אלינותוכלו לפנות 

 : נאסא(צילום) 'סיקה מאירג  
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