
 2019 נובמבר 
מדוע אין מספיק בנות 

 בפיזיקה?
 סיכום נקודות מהמחקר בעולם

כתבתה של דינה דורון בכתב העת סיכום קצר מ)
EPOCH TIMES) 

הכתבה נפתחת בתמונת הנבחרת הישראלית שהשתתפה באולימפיאדה הבין לאומית 
 2016, 2018. היה כך גם בשנת 2019לפיזיקה בה לא השתתפה אף בת אחת בשנת 

 השתתפה בת אחת בלבד. מתברר שזה לא רק אצלנו כך.  2017ובשנת 
 לתופעה זו:אחת החוקרות, פרופ' קים טולי, מצאה מספר סיבות 

 החברתיים של מדענים התפישה שלנשים קשה יותר להיכנס למעגלים המקצועיים ו
 שרובם גברים.

 מדעניות שיהוו מודל אישי לבנות. מחסור בנשים 

  אפליה סמויה שנשים מדעניות חוות. 
אחוז הבנות בארה"ב שלמדו פיזיקה ומתמטיקה היה יותר גבוה  19-וה 18-במאה ה

חלה נסיגה במספר הבנות הלומדות  20-אז מה קרה שבמאה ה מזה של הבנים.
 פיזיקה?

יו כי היום מלמדים פיזיקה באופן סיכולוג הילדים, ד"ר לאונרד סאקס, גילה במחקרפ
בחירת סדר נושאי הלימוד והאופן המתאים יותר לחשיבה גברית מאשר לחשיבה נשית. 

בה הנושא מוצג יכול להשפיע מאוד על בנות. למשל ברוב העולם מתחילים ללמד 
ת )כדורגל, מרוצי מכוניות עה עם דוגמאות שפחות מדברות לבנופיזיקה בניתוח תנו

אשר גורם לתלמידות ללמד על מהות האור מתחילים וכו'(, בעוד שבאוסטרליה 
 .לסקרנות בדבר התנהגות הדואלית שלו

מדינה שהפערים המגדריים בה גבוהים ביחס לשאר היא ישראל  מציין כיסאקס 
 :המדינות. הוא מצא כי קיימים שני גורמים עיקריים שאינם מטיבים עם בנות

 .תחרותיות מוגזמת 

 .מחסור בהוראה המדגישה הבנה 
אור כל הנקודות שעולות בכתבה יש אתגרים ועבודה רבה לבצע בישראל בהוראת ל

על מנת לעודד יותר בנות לבחור ללמוד פיזיקה כמקצוע מוגבר וכן למנוע את  הפיזיקה
 נשירתן במהלך הלימודים בתיכון. 

 

 סרטון החודש
 
PHYSICS GIRL  מבקרת ב– 

CERN. 

 
אחד הערוצים המומלצים 

בפיזיקה, אשר כבר הומלץ 
בעבר בגיליונות קודמים, 

בסרטון חדש על אנטי חומר. 
הסרטון נוצר בעקבות ביקור 
של כוכבת הערוץ במפעל 

לאנטי חומר בנמצא במרכז 
. CERNלחקר פיזיקת חלקיקים 

הזדמנות לעסוק בתחום 
העשרה בכיתה, תוך מתן 
 דוגמא כמודל אישי לבנות.

 

 

 לסרטוןקישור 

 הזמנה
הטמעת חשיבה מגדרית בהוראת 
 הפיזיקה בקרב מורי תיכון וחט"ב

 

ייחודית אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהשתלמות 

שמטרתה להכשיר מורות ומורים מובילים, אשר יובילו את 

 הנושא של הטמעת חשיבה מגדרית בהוראת הפיזיקה.

מטרות ההשתלמות היא לחשוף אתכם המורים לתכנים 

וחומרי למידה שפותחו על ידי היחידה לשוויון בין המינים 

בחינוך, הפיקוח על הפיזיקה ומדע וטכנולוגיה; לפתח 

ון שיעור בתחום הדעת ברגישות מגדרית, יכולת תכנ

לפתח תמיכה ממוקדת מגדר למניעת נשירה ולהכשיר את 

קבוצת המובילות והמובילים לקראת השתלבות במערך 

 ההשתלמויות.

שעות עם ציון והיא מוכרת לגמול  30 –היקף ההשתלמות 

 באופק חדש ובעוז לתמורה.

 .2019לדצמבר  24 – 22מועד ההשתלמות: 

 השתלמות: בית יציב בבאר שבע.מיקום ה

 

 לחצו לפרטים והרשמה

 

 נקודת מבט אישית
 

 נקודת הארה מגדרית
 ובי שורצבורדסיפור אישי, ק 

 
בלימודי תואר ראשון למדתי, באחד מקורסי המתמטיקה 

והפיזיקה שלקחתי בשנותי הראשונות, את משפט נתר. 

 –מבחינתי היה זה משפט שהצליח לעורר את התפעמותי 
 כיצד סימטריה יכולה לרמוז על חוקי שימור. 

אבל אם אתם שואלים מה הקשר בין משפט נתר ועידוד בנות 

 גיעה כמה שנים לאחר מכן.לפיזיקה? אז התשובה לכך ה
באחד הימים נתקלתי במשפט נתר שנית אך הפעם מנקודת 

מבט של האדם שפיתח משפט זה. מה שהפתיע אותי זה 
שכל הזמן הזה אני מסתובב עם מחשבה שנתר זה 

 מתמטיקאי ופתאום אני מגלה שנתר היא בכלל מתמטיקאית.
הדבר גרם לי הארה והשפיע עלי מאוד. מדוע המחשבה 

אשונה שלי הייתה שזה גבר ולא אישה? אני יכול להצביע הר

על רגע זה כרגע מעצב בחיי כמורה מבחינת ההתייחסות 
 להבדל המגדרי בשיעור.

כאשר עולה בכיתה נושא המגדר בפיזיקה ומדוע פחות בנות 
בוחרות ללמוד פיזיקה כמקצוע מוגבר ומדוע כל כך חשוב לי 

אני מספר  לקדם את הנושא הזה בבית הספר אצלי,

 לתלמידים את הסיפור על משפט נתר.

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

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