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יחידה לשוויון בין המינים  ין בעבורכן/ם צוות ההדרכה של הלקראת יום העצמאות הקרב הכ

  .ו'-פעילויות ללמידה מרחוק המותאמות לכיתות ה'פר בחינוך מס

 

 מה הכנו?  ��
 השתדלנו לעשות הכול פשוט  ✓
 הפעילויות חופשיות ומצריכות מינימום אמצעים טכנולוגיים  ✓
 המטלות קצרות וברורות  ✓

 
 

 מה לא הכנו?   ☹
 לא בנינו מערך שיעור מלא  ✓
 לא השתמשנו בטכנולוגיות הדורשות מיומנות או שעלולות ליפול מעומס משתמשים  ✓
 לא העמקנו, כדי לאפשר הפוגה  ✓
היכנסו לתכנים ובדקו אם הם מתאימים  בבקשה,  –  מסוימתה ילא התאמנו לאוכלוסי ✓

 ים/לתלמידות
 

 הפעילויות:
 

 ות משימ תכנים  נושא הפעילות 
לא הצעצוע   -  נטע ברזילי

מדי שנה שולחת ישראל   שלך!
תחרות  אירוויזיון, נציג/ה ל

התחרות   . הזמר האירופית
 מתקיימת בחודש אפריל. 

השנה לא תתקיים תחרות  
  ת נגיףבגלל מגבלות מגיפ

החלות על טיסות   הקורונה
 ועל התכנסויות. 

  ה השיר  לפני שנתיים זכ
"TOY"   הזמרת  בביצוע

  ,נטע ברזילי , הישראלית
זו  זכייה . מקום הראשוןב

הובילה לקיום התחרות  
 בשנה שעברה בישראל. 

שברה מוסכמות  נטע 
  "יופימושג ה" לגבימגדריות 

 .ועשתה היסטוריה

  ו עם נטע וצפ איוןיראת ה   וקרא
 . סרטוןב

  איון נטע מדברת עליבסרטון ובר
על  וילדות כילדה שמנה,  ה  עברּה,

 .  כיום  היא זוכהההערות שלהן 
 

אלו תגובות היא קיבלה      
 ? כילדה ומה הרגישה ביחס לזה

 
  12מדקה  -  "אני לא בובה"

בסרטון נטע מתייחסת לסירובה  
להשתתף בפרסומות לרשתות  

  אופנה. 

מהם הטיעונים של נטע            
 ?  בהן לסירוב להשתתף 

        

אלו מוסכמות מגדריות             
שברה נטע ברזילי בהופעותיה  

אותם היא  שובעקרונות 
  מייצגת?

עקרונות מגדריים אלו   כיצד 
 הופעתהלידי ביטוי ב באים

 ?TOYבשירו
"מדינת ישראל תקיים  

   –שוויון" 
 מגילת העצמאות ושוויון 

 
מדינת ישראל   הקמת

הוכרזה על ידי ראש  
הממשלה הראשון דוד בן  

מגילת  בהקראת    גוריון

העוסק   "שוויון" צפו בסרטון 
עליו הכריזו  ששוויון   במושג

, קראו את  במגילת העצמאות
  .בטקס ההכרזהוצפו  מגילה ה

https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://e.walla.co.il/item/3134497
https://www.youtube.com/watch?v=faq2D2LZxCE
https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://www.youtube.com/watch?v=UFZ2F8V9qVk
https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=3MoUrMUyOYY
https://he.wikisource.org/wiki/מגילת_העצמאות_של_מדינת_ישראל/מנוקד
https://edu.gov.il/moe/ZikaronVeAzmaut/independence/Pages/declaration.aspx
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הטקס נערך    .העצמאות

  14באייר תש"ח,   "אבה
 .1948במאי 

 
במגילה זו הונחו גם עקרונות  

היסוד למדינה החדשה  
 וביניהם עקרון השוויון. 

 

חברי   37על המגילה חתמו 
שערו   .)נשים וגברים( המועצ

מות על המגילה  כמה נשים חתו
  וכמה גברים.

 . את השערתכם/ן כאן בדקו      

פסקה   מגילת העצמאותאתרו ב
ויון זכויות  המתייחסת לשו

 .וכבוד האדם והעתיקו אותה

שוויון   מובטחבאילו תחומים 
 ולמי?

  את המושג ן /הגדירו בשפתכם
 שוויון. 

בו לא  שתנו דוגמה למצב 
והציעו   בישראל,מתקיים שוויון  

 דרך לתקן את המצב.  

כולנו נתקלים בחיים במצבים  
  שוויון ומרגישים שזהשל חוסר 

                              .  "לא הוגן"

האם נתקלתם במצב כזה?      
)תוכלו להתייחס לאירוע מסרט  

   . (ן/או מסדרה שבה צפיתם
  בו נתקלתםשבחרו מקרה אחד 

 ותארו אותו.   בחוסר שוויון

מתקיים   ן/ האם לדעתכם    
לתלמידות  ים שוויון בין תלמיד

? נמקו את  ן/ בסביבתכם
 התשובה והדגימו. 

 
המטבח נחשב שנים רבות   המטבח?מי בקדירת  

כטריטוריה המרכזית של  
רק  אליו הגבר נכנס  . האישה

או   כדי לבשלולא  די לאכולכ
 .לאפות

השנים האחרונות הביאו  
לשינוי בתפקידים מגדריים  

גם בתחום זה, וכיום  
משפחות רבות מקיימות  

שוויון מגדרי בתחומי  
  אחזקת הבית והבישול. 

תערוכת ירקות בבית  
הבריאות )הספרייה  

                 הלאומית( 

וקראו על  קישור כנסו ליה
 מודעה זו: 

 

 

https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx
http://ihi.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx
http://ihi.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx
http://ihi.org.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%93
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700430245&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D61%26fctN%3Dfacet_local1%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%26dstmp%3D1448617332866%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D61%26rfnIncGrp%3D2%26mulIncFctN%3Dfacet_local31%26rfnGrpCounter%3D2%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26fn%3Dsearch%26fctIncV%3D%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%2520%25D7%2590%25D7%2595%2520%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2594%26vid%3DNLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700430245&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D61%26fctN%3Dfacet_local1%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%26dstmp%3D1448617332866%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D61%26rfnIncGrp%3D2%26mulIncFctN%3Dfacet_local31%26rfnGrpCounter%3D2%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26fn%3Dsearch%26fctIncV%3D%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%2520%25D7%2590%25D7%2595%2520%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2594%26vid%3DNLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700430245&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D61%26fctN%3Dfacet_local1%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%26dstmp%3D1448617332866%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D61%26rfnIncGrp%3D2%26mulIncFctN%3Dfacet_local31%26rfnGrpCounter%3D2%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26fn%3Dsearch%26fctIncV%3D%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%2520%25D7%2590%25D7%2595%2520%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2594%26vid%3DNLI_EDU
https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700430245&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D61%26fctN%3Dfacet_local1%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA%26dstmp%3D1448617332866%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D61%26rfnIncGrp%3D2%26mulIncFctN%3Dfacet_local31%26rfnGrpCounter%3D2%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26fn%3Dsearch%26fctIncV%3D%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%2520%25D7%2590%25D7%2595%2520%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2594%26vid%3DNLI_EDU
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 מתבוננים:  ��

 מה נושא המודעה?

למי המודעה פונה? איך אפשר  
 לדעת זאת?

  מי פרסם את המודעה? 

 מבינים:  ��

מה אפשר ללמוד מן המודעה על  
חלוקת התפקידים במשפחה בין  

ההורים? מה היה תפקידה של  
 האישה במשפחה? 

פורסמה המודעה?  שערו: מתי 
   לפי מה קבעתם זאת?

 מתחברים:  ��

אילו משימות בימינו הן  
באחריות נשים? האם יש חלוקה  

 כזו בביתכם?

 יוצרים:  ��✍

כתבו מתכון למאכל שאתם  
הסריטו את עצמכם    אואוהבים 

מכינים אותו )בליווי הסבר(,  
והעלו    הקפידו על ניסוח שוויוני

 . ללוח שיתופי אותו

)הפעילות מתבססת על חומרים  
 מהספרייה הלאומית( 

 
מעמד האישה בישראל בראי  

של ישראל  במשך קיומה  האופנה 
נפתחו בפני נשים  הלכו ו

: זכות  רבות  אפשרויות 
ההצבעה, הזכות לקניין,  

חקיקת חוקים, הצטרפות  
ללחימה בצה"ל ואפילו  

 לנהוג על טרקטור. הזכות 
בו מוצגות  ו  סרטון ן/לפניכם

  .  אופנות נשים מתחלפות
הבגדים מגיחים   החלפת לצד

מדי פעם אירועים ופרטי  
על  מידע על מעמדן ו

זכויותיהן של נשים באותה  
 תקופה.  

 
שנים של    100  צפו בסרטון 

 .נשים בישראל

ציינו אירוע אחד מהסרטון  
והסבירו כיצד אירוע זה תרם  

לשיפור מעמדן של הנשים  
השתמשו במקורות  )  בישראל

 . (מידע נוספים
 

במשך    –הבגדים מסמנים אותנו      ב.
השנים השתנה הדימוי של הגבר  

ושל האישה. האם כיום נערות  
ונערים לובשים את אותם  

 . ן/בגדים? נמקו תשובתכם
 ג.   

https://ecat.education.gov.il/padlet
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://www.mako.co.il/women-magazine/Article-7bc808afd065351006.htm
https://www.mako.co.il/women-magazine/Article-7bc808afd065351006.htm
https://www.mako.co.il/women-magazine/Article-7bc808afd065351006.htm
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משימת בחירה: שלחו סרטון או         

תמונה שלכם עם הצעה לאופנה  
 שוויונית לבנות ובנים. 

האם שמעתם על "שרוליק"   שרוליק וויצי 
 ו"ויצי"? 

דמויות מאוירות שייצגו ילד   
וילדה צברים והפכו לדמויות  

  ות. ייצוגי
כובע  ב הילד הארצישראלי 

טמבל שהתנוסס בכל מקום  
דאי מוכר  וו מוכר יותר, וב 

      . ן/ או סבתכם ן/לסבכם
אחותו  על  ן/האם שמעתם

- ןשפיתחה קריירה בי
.  פחותלאומית? היא מוכרת 

 סרטון על שרוליק וויצי צפו ב

 . בסרטון התבוננו בדמויות 
 

מה מאפיין את "שרוליק"      
          ומה מאפיין את "ויצי"? 

 מה סימלה כל דמות לדעתך?
 

"ויצי"   ן/מדוע לדעתכם    
נעלמה ונשכחה מדפי  

 ההיסטוריה? 
 

הציעו קריקטורה של דמויות  
המייצגות את דמות  עכשוויות 

ישראלית לשנת  הישראלי או ה
2020. 

 
ציפי שביט, כוכבת הילדים   ציפי שביט מדליקה משואה 

בכל השנים, נבחרה בשנה זו  
בטקס יום  להדליק משואה  

 העצמאות. 

 .כתבה עליה ועל הטקס קראו
בו ח"כ מירי  שבסרטון הזום  וגם

על   רגב בישרה לציפי שביט
 . (ואילך 5:58דקה ) בחירתה 

 
יוטב סרטונים, תכנית  -חפשו ביו

טלוויזיה או כל פעילות אחרת  
השתתפה. צפו  שביט בהן ציפי ש

 בסרט ושלחו קישור. 
 

השיבו   סרטוניםצפייה ב לאחר
 על השאלה: 

ראויה ציפי    ן/לדעתכםמדוע     
 שביט לפרס זה?

 

יזדמן לכם לפגוש את  אם     
תרצו לשאול  מה ציפי שביט, 
 לה?   ומראותה או ל

 
ובו רשימת   קישור היכנסו ל מגדרי  מבטבים בושמות ייש

על שמם נקראים  ש אישים
 .יישובים בישראל

  ן /האם אתם    
ביישוב על שם   ות /יםגר

 ? גבר או אישה
 

התבוננו ברשימה      
מיוצג יותר  מי וראו 

  - בשמות היישובים 
מה   גברים או נשים?

 על התוצאה?  ן/דעתכם
 

האם יש מכנה      
משותף בין חלק  

הנשים שיש על שמן  מ
 יישובים?

)למורה: בדרך כלל  
הנשים הנבחרות  
לשמות יישובים  

מיוצגות כבנות או נשים  

https://www.youtube.com/watch?v=yUdXU872Cj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yUdXU872Cj4&feature=youtu.be
https://www.maariv.co.il/culture/music/Article-760235
https://www.maariv.co.il/culture/music/Article-760235
https://www.maariv.co.il/culture/music/Article-760235
https://www.youtube.com/watch?v=09HtQYvyLY8
https://www.youtube.com/watch?v=09HtQYvyLY8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%9E%D7%9D_%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&pageuntil=%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93%2C+%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1%0A%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1+%D7%93%D7%94+%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93#mw-pages


 לשוויון בין המינים בחינוךהיחידה 
 משרד החינוך

 
של אחרים, למעט  

 הנרייטה סאלד( 
 

בחרו אחת הדמויות  
זהות  -תעודתוהכינו לה  

: שם, שנות חייה,  ובה 
  .פעילותה העיקרית

 
אישה  המליצו על 

(  שאינה ברשימה)
להנציח  שאותה תרצו 

בשם של יישוב וכתבו  
 . נימוקים לבחירתה

 
תפקידי חיילות בחייל  

 האוויר 
שנות קיום המדינה  במשך 

חלו שינויים בתפקידי  
 . החיילות בחיל האוויר

 וכתבו  בסרטון צפו 

השתנה    ם/ןמה לדעתכ    
בתפקיד החיילות בחיל האוויר  

הסיבות  ומה  השנים? במשך  
  לשינויים אלה?

 
האישה    אליס מילרקראו על 

  .שרצתה להיות טייסת
 

ה,  או כתב סרטון , הכינו כרזה 
 ובהם השיבו על השאלה: 

האם נשים יכולות לשרת בצבא  
 ?דבכל תפקי 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi4bZn0hGRI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A8
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 מובן שתוכלו להיעזר במדריכ/ה המחוזי/ת בכל עניין הקשור בתחום: 
 
 

 דוא"ל טלפון נייד  שם המדריכ/ה  מחוז 

 reutga2001@gmail.com 054-2590724 רעות גבאי  צפון 

 saharades2012@gmail.com 054-4952979 סהר עדס  חיפה 

 tal.muma@gmail.com 052-2548417 טל תמיר  תל אביב 

 liatpeles@gmail.com 0522908900 ליאת פלס מרכז 

 fatael.c@gmail.com 0544265404 צילה פתאל  מרכז 

 altraz.hai@gmail.com 054-5589538 אלטרז חי   ירושלים

 altraz.hai@gmail.com 054-5589538 אלטרז חי  מנחי 

 y.racheli5@gmail.com 0524288645 תורג'מן - רחלי יפרח דרום 

 marwa1978@gmail.com 052-6741497 מרווה קאסום  מגזר ערבי 

 smadargilad1@gmil.com 052-5171919 סמדר גלעד מדריכה ארצית 

 
 
 

  בברכה,
 
 

 שייב -אושרה לרר
 הממונה על היחידה לשוויון בין המינים בחינוך 

 וצוות ההדרכה 
 
 
 
 
 


