
 ניוזלטר לעידוד בנות ללימודי פיזיקה
 2020ינואר  –גיליון יום הולדת שנה 

 

 חוגג שנה  "עידוד בנות"ניוזלטר 
שהתכנים, הטיפים, ים מקוואנחנו מאוד . חודשיהוצאת ניוזלטר לוות "עידוד בנות" חוגג שנה צ

ואתכם מורי הפיזיקה בכיתה ובחשיפה  וההצעות שלנו תורמים ומשמשים אתכןהכתבות, הסיפורים 
 גורמים לעוד בנות לבחור ללמוד פיזיקה כמקצוע מוגבר.ובכך  של מקצוע הפיזיקה

של עשייה ופעילות במטרה להעלות את מספר התלמידות  נוספת שנהאנו מאחלים 
 בפיזיקה.

 
 סרטון החודש

 
ימים פתוחים וחשיפה למגמות השונות. מקיימים בימים אלו בתי הספר 

פיזיקה כמקצוע מוגבר. בזוהי הזדמנות נפלאה לעודד את הבנות לבחור 
ק לשם כך יצרנו אוסף סרטונים העוסקים בהיבטים שונים ללימודי בדיו

הפיזיקה מנקודת המבט של הבנות. בחרנו להציג כפתיחה במיזם זה את 
נושא את שם ש –)לחצו לצפייה( " בונות על פיזיקה" –הסרטון הראשי 

לערוץ היוטיוב שלנו  גם להירשם םבאותה הזדמנות תוכלו גהמיזם שלנו. 
הרשמה  - נמצאים הסרטונים שיצרנו וגם סרטונים נוספים בנושאבו 

 .כמנוי
 

 

 סיפורים מהשטח
 מהי שפת המגדר שלכם במבחנים?

 

בצמוד לחנוכה, קיימנו השתלמות מורים נוספת בבית יציב 

בנושא "עידוד הבנות ללימודי הפיזיקה". לאחר ההשתלמות 

לנו סיפורים מהתנסויות שקיימו  שלחווהמורים חזרו לכיתות 

המורה בת שביצעה  הכיתתי אצלם. הפעם נצרף את הניסוי

 :בחיפהבתיכון עירוני א' , המלמדת ברזילי אל

שעברתי את ההשתלמות בנושא מגדר בחופשת לאחר "

תם בבוחן נכנסתי לאחת מכיתות העמ''ט ובחנתי או חנוכה

 . "שנכתב ברובו בלשון נקבה

לשתי קבוצות" מתארת לנו בת אל, הכיתה מחולקת "

והחלטתי שעם מחצית מהכיתה אנהל שיח על הנושא של "

סביר למה הבוחן נבנה בלשון הוראה מותאמת מגדר וא

. בקבוצה יה אתן את הבוחן ללא הכנהיולמחצית השנ ,נקבה

המורה ' פצה תלמידה ואמרהתה מודעת לעניין קישלא הי

ממה , תה דיומצד הבנים הי ', זה רשום רק לבנותהתבלבלת

 .אף בן לא הגיב על הנושא

לאחר מכן ניהלנו דיון בכיתה איך הבנים הרגישו שהמבחן 

 עןט םוחלק אמרו שלא שמו לב םחלק .נכתב בלשון נקבה

. התגובות של הבנות היו בין שזה גרם להם לחוסר נוחות

ה על חוסר הבנה למה יש בכך צורך ועד אמירת תוד

 .תשומת הלב אליהןההתחשבות ו

הרבה מהם צחקקו ואמרו בקבוצה שהתבצע הדיון, בתחילתו 

לא מבינים למה צריך את הדיון הזה. עד שאחת הבנות ש

כבת? איך כם שכל הזמן היו פונים אלי ובתחש' לבנים אמרה

 ". '?יםמרגיש ם אתם הבניםהיית

תה יהמסקנה הי" , בת אל מציינתדיון בכיתהבסיכום ה

רת הפנייה ולא אחד ויון בין המינים גם בצושושנשתדל ליצור 

 ."על חשבון השני
 

אם גם לכם יש סיפורים דומים שאתם עושים בכיתה 

 ...כתבו לנו ונשתףבנושא של הוראה מותאמת מגדר 

 

 יש קואליציה!
 

 עדכונים מהעשייה בשטח
הקואליציה לעידוד בנות לפיזיקה הכוללת שיתוף 

 .פעולה בין מגזרי יצאה לדרך

 
המפגש הראשון של הקואליציה התקיים לאחרונה, 

ונכחו בו נציגים ממשרד החינוך, מהפיקוח על הוראת 

ומהדוברות. יון בין המינים, והפיזיקה, מהיחידה לשו

כמו כן נכחו במפגש נציגים שונים מהאקדמיה, 

מחברות, רשתות ומארגונים העוסקים בעידוד 

תלמידות לפיזיקה, כשכולם רואים חשיבות בקידום 

 .הנושא

המפגש התקיים במתכונת 

של שולחנות עגולים ועסק 

בחסמים המונעים מבנות 

לבחור בפיזיקה, ובדרכי 

 .פעולה אפשריות לשינוי

 

שיש תחושה בונו עם הרבה אופטימיות מהמפגש, יצא

שותפים רבים לדרך, וכעת המשימה היא לאחד 

 .כוחות ולפעול ביחד למען המטרה
מפגש הבא של הקואליציה קרב ובא....נעדכן מה ה

 היה שם בניוזלטר הבא.

  

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

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