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 כתבו עליה במדיה
 מרב בהט

המשנה למנכ"ל מרכז הפיתוח של מיקרוסופט 
 ישראל

 

תמיד נמשכתי למקצועות האלה, ולא הבנתי איך "
צורם, האחים שלי כן לומדים אותם ואני לא. זה מאוד 

להרגיש שלהם יש את כל האפשרויות ולי אין. בכל 
מקרה, החלטתי שאני אגיע לזה לבד, שאני הולכת 

 ."לטכניון
 

שבע בבית דתי, למדה בתיכון דתי לבנות בלבד, כמעט ויתרה על השירות הצבאי מטעמי דת, -בהט, אישה ממוצא מזרחי, גדלה בבאר
של מרב הנחושה למוסס את החסמים המונעים סיפורה . 8200וגם אז עוד לא שמעה על  -אבל התחרטה בשנייה האחרונה 

 אר בכתבה זו.להשתלב בתעשיית ההייטק מתומודרות מאוכלוסיות 
איך אנחנו מחנכות את הילדים שלנו, לשים לב "...לשים לב  –שילוב נשים ואוכלוסיות שוליים בהייטק הוא עבור מרב משימה לאומית 

 לפערים שאנחנו מייצרות אצלם כי יש לנו אחריות כלפי הדור הבא. אבל אני אופטימית, כי אני עוסקת בזה ואני רואה שזה אפשרי".
 

 Ynetקישור לריאיון עם מרב בהט בערוץ                                קישור לכתבה
 

 נשים עושות היסטוריה
שה תבצע יהפעם הראשונה שא

 חללהליכת 
 

 21כי בתאריך  הודיעהנאס"א  -תרשמו ביומנים 

האסטרונאוטיות קריסטיאנה קוך וג'סיקה באוקטובר 

מאיר, אשר שוהות כעת בתחנת החלל הבינלאומית, 

יבצעו הליכת חלל. זו תהיה הפעם הראשונה שהליכת 

 חלל תבוצע על ידי שתי נשים.

 

ג'סיקה מאיר היא אסטרונאוטית אמריקנית שאביה 

החוויות שלה מהשבוע  את שיתפהי. היא ישראל

הראשון שלה בתחנת החלל הבינלאומית בסרטון קצר. 

 .)לחצו על התמונה( שווה צפייה

 
 

 

 טיפ לכיתה
 

 על שפה, מגדר ומה שבניהם

השפה בה אנחנו משתמשים יוצרת את המציאות.  
בעברית, ישנה הבחנה בין זכר ונקבה. כאשר אנחנו 
פונים בלשון זכר, גם אם רשמית זה חוקי ולגיטימי, 
 אנחנו כאילו מבטלים חלק שלם בכיתה, את הבנות.

 וכך מבלי להתכוון לכך הן הופכות שקופות.
לכן, במקומות בהם חשוב לנו לעודד בנות, חשוב  

לתת את הדעת על הניסוח שלנו בכיתה, במבחנים, 
 בעבודות.

 כיצד פותרים זאת? 
 ישנם מגוון פתרונות יצירתיים.

אפשר לכתוב בלשון רבים. אפשר לכתוב בסיומת 
לנסח שאלה אחת  כפולה של זכר/נקבה. אפשר
אחת לכתוב  נסו פעםבלשון נקבה ואחת בלשון זכר. 

 מבחן שלם בלשון נקבה ובקשו מהבנים בכיתה
 יצד חשו. לתאר כ

 התשובות תהיינה מעניינות.
אז דמיינו שאלו התחושות של הבנות בכל פעם שהן 

 נאלצות לקרוא מבחן המנוסח כולו בלשון זכר.
שתפו אותנו בפתרונות יצירתיים שלכם בדבר 

 .ההתמודדות עם לשון זכר ונקבה

  

 ם? תנו בטיפ משלכם ונפיץ אותו למורירוצים לשתף אווצים פרטים נוספים? ר

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

ריאיון של מרב בהט על גיוס מדעניות העתיד ועל הפערים 

 הקיימים היום בשוק ההייטק

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5596884,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=trZ3WDaMLAU
https://www.newscentermaine.com/article/entertainment/maine-astronaut-jessica-meir-talks-about-her-first-week-in-space/97-2aff2a92-bb4b-482d-b91f-2d76bfb375bc?fbclid=IwAR1mh0NZIok-KokmJwd24oKWI04wXyMomYUZX0Hx5yVOjEU1k9TG9eqt25Y
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