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 מתחדשים
למגמת בנות חדש לעידוד אתר ערוץ יוטיוב ו

 הפיזיקה
 

 היוטיוב החדש  ערוץהן  שוףלח ושמח צוות "עידוד בנות" מתרגש
 לתלמידות ולכל המתענייןאת האתר החדש המיועד למורים, ו

 .בנושא עידוד בנות ללימודי הפיזיקה
 

סרטונים קצרים העוסקים בשאלות  –, טיפים, הניוזלטרים שלנו ו...גולת הכותרת האתר כולל מאמרים, קישורים
 המעסיקות את הבנות רגע לפני בחירת המגמה ולהמשיך ולהתמיד במגמה.

 
 בחומרים שנמצאים שם. ולהתרשם ובעיקר להשתמשאנו מזמינים אתכם להיכנס 

חשיפה למקצועות המוגברים, כדי לעודד בנות לבחור הפתוחים ואירועי הימים הרגע לפני אז 
 מזמינים אתכם להשתמש בסרטונים הקצרים שיצרנו. חנואנ ,ללמוד פיזיקה כמקצוע מוגבר

 

להראות זו,  לצפות בסרטונים שיצרנו במיוחד למטרה תוכלובו וטיוב יערוץ בנוסף פתחנו 
אותם בימי מגמה, ימים פתוחים, ימי חשיפה למקצועות הלימוד וכו'. בנוסף נעלה המלצות 

 לסרטונים אחרים הקיימים ברשת התומכים  בעידוד הפיזיקה ובחירת הבנות במגמה.
 

 סיפורים מהשטח
 נערות לשליחות במדע

  -סבא כפר פיס אשכול

 האשכול מנהלת יהל נאמן רויטל בהובלת

שאנו פועלות ויוזמות אנו לוקחות אחריות כ"

 על מה שאנו עושות".

שהו אחר י"אני ורק אני יכולה לקדם את עצמי ולא לחכות שמ

 "י אני היחידה שיכולה לעשות את זהיקדם אותי כ

אלו שתי דוגמאות בלבד של דברים שרשמו שתי נערות ביומן 

משתתפות ביוזמה העירונית בכפר  . הנערותשלהםהמסע 

סבא הנקראת "נערות לשליחות במדע" ומיועדת לנערות 

 .משכבת ט' הלומדות בחטיבות הביניים של העיר

מפגש של ב,אחת לחודש  ,היוזמה פועלת זו השנה השלישית

יום שלם באשכול. בכל מפגש עובדים עם הבנות על פיתוח 

ומזמנים מפגש  21-ומנויות המאה הוחיזוק מסוגלות אישית, מי

עם אישה מעוררת השראה ודמות לחיקוי. לכל נערה יומן 

מסע אישי בו הן מתעדות את החוויות שהן עוברות 

 במפגשים. 

"מפגשים אלו הם עוד צעד משמעותי לגייס עוד ועוד נערות 

לבחור במסלול שמשנה חיים, כזה שיאפשר להן לקחת 

אחריות על החיים שלהן, להגשים חלומות ולהגיע למשרות 

שהן יבחרו במקצועות מדעיים העובדה בכירות. זאת בזכות 

, מנהלת יהלבבחירה שלהם בתיכון" מספרת לנו רויטל 

 אשכול הפיס.

  

 

 הפרגוןפינת 
 

   3דוכיפת 

שבוע בלווין התלמידים הישראלי השלישי בסדרה שוגר 

צלם את כדור הארץ במטרה ל לחלל ,11.12.19שעבר, 

 .לצורך מחקרים אקולוגיים

 

 
 דגם עם המדע ושר בהרצליה המדעים מרכז אנשי התלמידים,
 (Ynet אתר מתוך ,המדע משרד דוברות )צילום:הלוויין

 

ראה את התמונה שפורסמה ובה צוות עידוד בנות 
והתרגש לראות מספר  3 התלמידים שאחראים על דוכיפת

שווה של בנות ובנים. אז לאחר שפרסמנו את תמונת 
המשלחת הישראלית של האולימפיאדה לפיזיקה ובה 

תמונה של , מצאנו לנכון לפרגן לאחת הייתה בת
 התלמידות והתלמידים ששיגרו לוויין לחלל.

 

זה אחד הימים המאושרים בחיי, וכנראה הכי מאושר", "
מנכ"לית  ,Ynetבכתבה באתר  גל לויןה תלמידאומרת ה
וראש צוות התקשורת בפרויקט. "עבדנו על  3דוכיפת 

הלוויין הזה שלוש שנים, וזה השיא לראות שהכל עובד 
בחלל. הלוויין הזה הופיע לא פעם בחלומות שלי בשנים 

נו נכנסים לתקופת התפעול, שבה האחרונות... עכשיו א
נעלה פקודות ללווין כל יום ונקבל ממנו טלמטריה 

 וצילומים. נשארה עוד הרבה עבודה". 

 לכתבה המלאה לחצו כאן
  

 ם? ונפיץ אותו למוריתנו בטיפ משלכם רוצים לשתף אווצים פרטים נוספים? ר

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

קישור לאתר 

 על פיזיקה" נות)ו("ב

לערוץ  קישור

 היוטיוב
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