
 

 

 

 משולחן המפמ"ר

ח תוצאות מבחן הבגרות בטופס לאחר ניתו
 חשמל להלן כמה תובנות שעולות מניתוח זה:

  באוכלוסיות מבוססות יותר פחות בנות
 בוחרות ללמוד פיזיקה.

 .ציון הבחינה של הבנות גבוה מזה של הבנים 

  המורים נוטים לתת ציון הגשה נמוך יותר
לבנות )הן מקבלות ציון יותר גבוה בבחינה( 

 מזה של הבנים.

 

ניוזלטר 
 עידוד בנות

 2020פברואר 

  

 
 

 2מפגש קואליציה 
בתחילת החודש נערך מפגש שני של 

"הקואליציה לעידוד בנות".  הצגנו תובנות 
בהבדל בין בנים ובנות מהבגרות האחרונה, 

תכניות שונות שמתקיימות בארץ בנושא  הוצגו
עמל, רשת  –חושבות קריירה עידוד בנות )

סודקות את תקרת הזכוכית, מדעניות העתיד, 
(. אם במפגש הקודם she codes, אקסיומה

עסקנו בחיבור בין האנשים, בהעלאת 
האתגרים והקשיים הקיימים, במפגש השני 

קראנו לביצוע. בשולחנות עגולים התחלנו 
להציב יעדים, לחבר בין הגורמים הרלוונטיים 
ומה השלבים שיש לבצע על מנת להשיג יעדים 

אלו. הנושאים בהם אנו מתמקדים הם: 
ינוכי, תרבות ותקשורת, הורים, מורים וצוות ח

כבר  3מפגש קואליציה  מנטורינג וחונכות.
 נקבע ביומן ואנו מצפים להמשך העשייה.

 

 סרטון החודש -שווה צפייה 

 גם אני יכולה
במסגרת סדרת הסרטונים שצוות עידוד בנות 

יצר, הפעם אנו בפיקוח להוראת הפיזיקה 
מביאים לכם את הסרטון "גם אני יכולה" שבו 
בנות הלומדות פיזיקה מדברות על האתגר וגם 

על הסיבות למה ללמוד פיזיקה, גם אם זה 
 מאתגר ודורש מאמץ.

 
עוד לא מנויים בערוץ היוטיב שלנו "בונות על 

 היכנסו לקישור והירשמו.פיזיקה"? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XnYxadcaYuY
https://www.youtube.com/channel/UCJyAR8k3Rq_PtTm2yz1_zOg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCJyAR8k3Rq_PtTm2yz1_zOg/featured


` 

גיא מציין כי התגובות של הבנות עם   
הקראת ההנחיות לפני הפעילות הייתה 

חיוביות והן שמחו. מצד הבנים היו 
כאלו שהעירו כי זה נשמע להם מוזר 

 שמקריאים את ההנחיות בלשון נקבה. 

"עניתי לבנים שהעירו זאת שכך הם 
לשמוע מגיל צעיר ובאופן כללי הורגלו 

בחברה" מספר גיא. "אף הרחבתי ועניתי 
שהם יכולים לתאר איך החברות שלהן 

לספסל הלימודים מרגישות בכל פעם 
שהן מקבלות דף הנחיות או פעילות 

 כתובה".

 

"אני מצאתי לנכון שמחווה, אף 
שהיא קטנה כמו זו בניסוח לשון 

נקבה, יכולה לעודד תחושות 
כלפי לימוד המקצוע". חיוביות 

 גיא ב.

 

 משתפים מהכיתה
גיא בושושה, מורה לפיזיקה באורט יד 
לבוביץ' בנתניה, משתף אותנו בפעילות 

 לכיתה.

הפעילות אותה גיא מציע היא בנושא 
זריקה אופקית. המשימה שניתנה 

לתלמידים הייתה מנוסחת בלשון נקבה, 
כאמירה חשובה לשוויון בין המינים 

"אני מצאתי לנכון שמחווה, אף  בכיתה.
שהיא קטנה כמו זו בניסוח לשון נקבה, 

יכולה לעודד תחושות חיוביות כלפי לימוד 
 המקצוע". 

 

הפעילות עצמה, 
לכל הכיתה, מיועדת ה

עוסקת בחישוב 
המהירות של כדור 

הנורה מאקדח צעצוע. 
הפעילות מתבצעת על 

ידי ירי כדור בכיוון 
אופקי ומדידת המרחק 
במתקבל כתלות בגובה 

 הירי.

 כתבת החודש 

"משדרים לבנות שהן לא חייבות 
לא נותנים להן  ללמוד מדעים.

דמויות להזדהות איתן ולא 
יוצרים אצלן תחושב שמדעים 

 זה גם בשבילן"

 2020כתבה שהתפרסמה בתחילת ינואר 
מרקר מתארת את המכשולים -בדה

טק. -שמונעים מנשים להשתלב בהיי
הכתבה מתארת את הקשיים כבר 

 מחטיבות הביניים, התיכון והאקדמיה. 

 .לחצו על הקישור לכתבהשווה קריאה! 

 

https://www.themarker.com/career/.premium-1.8469243
https://www.themarker.com/career/.premium-1.8469243

