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הדס פלש, מחנכת כיתה ה' בבית ספר "נווה חוף" 

בראשון לציון, קיבלה לידיה בפעם הראשונה את 

ידע המשימה ללמד זה"ב בכיתתה. "לא הרגשתי שיש לי 

או עניין מיוחד בנושא" היא מספרת "התחלתי להסתכל 

על תמרורים, ושמתי לב שכולם פונים לגברים, ומדירים 

אותי כאישה מהכביש, והרי גם אני נוהגת, כאן נפתחה לי האפשרות לעסוק בנושא של זה"ב מזווית מגדרית, 

ושל סטריאוטיפים. פתחתי את הנושא ה שלם של אי שוויון מגדרי, של אפליוככל שהעמקתי בו, גיליתי עולם 

בפני התלמידות/ים והם/ן גילו עניין רב, ומה שתוכנן לשיעור אחד או שניים הפך למעשה לסדרה שלמה של 

שיעורים בנושא"

 

נוכחותם של התמרורים במרחב הציבורי היא משמעותית ביותר. תמרורים הם האמצעי לשליטה על 

התנועה ועל הדרכים בעולם. התמרורים הם חלק משפה חזותית, כלומר מערכת של תקשורת בין בני 

אדם המשתמשת במרכיבים ויזואליים, חלק ניכר של המסר בתמרורים מוצג באופן גראפי ולא בכתב. 

 ,האט :זכר בלשון כיתוב כוללת בתמרורים הפנייה לשון - ג המגדרי בתמרורים בישראל אינו שוויוניהייצו

גבריות בעליל:  דמויות מופיעות מהתמרורים דמויות: בכמה מופיעות תמרורים  -20מ ביותר .סע

 התמרורים ובשאר חצאית, הלבושה מובהקת נשית דמות מופיעה אחד כובע. בתמרור החובשות

גבריות, אך הפרשנות של הדמויות הניטרליות היא סובייקטיבית  ספק ניטרליות ספק שהן דמויות מופיעות

והן יכולות בהחלט להתפרש כגבריות )עפ"י דו"ח שנכתב על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת בשנת 

2004.) 

 גמא לדמות נשיתדו דוגמא לדמות גברית
 

 ניטרליתדוגמא לדמות 

 
 

 

- 
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 בדומה, בכלל בשפה המתקיים המגדרי השוויון מאי כחלק בתמרורים השוויון אי תופעת את לראות ניתן

 מאי כחלק זו תופעה לראות גם ניתן. סגור, הפעל, התחל: המחשב בהפעלת זכר בלשון לשימוש למשל

 באופן לגברים המיוחס תחום, בכביש ההתנהגות ואת הנהיגה תרבות את המאפיין המגדרי השוויון

  .מסורתי

 הזדמנות היא ב"זה הוראת. שבדרך ולילדים לילדות שוויוני אי מסר מציג בתמרורים המגדרי השוויון אי

 אי של למשמעות ומודעות ביקורתית התבוננות לפתח, בסביבתם להתבונן והילדים הילדות את ללמד

 היכרות כדי תוך, הקיים המצב לשינוי ומחויבות אזרחית אחריות לייצר. הציבורי במרחב המגדרי השוויון

 .חשיבותם ועם התמרורים עם

 

 בתמרורים מגדרי ייצוג - 1 שיעור  

 ועמדות סטריאוטיפים: ונשים נהיגה - 2 שיעור 

 לעשות אפשר ומה? ככה זה למה - 3 שיעור? 

 והנהיגה התנועה בעולם שקיים המגדרי השוויון לחוסר המודעות את לעורר הן היחידה מטרות

 .הקיים המצב לשינוי פעולה דרכי להציע וכן. ולמקורותיו

 (רצ"ב קישור)מצגת  מצורפת ליחידה*

 בתמרורים מגדרי ייצוג - 1 שיעור

 : נשאל

 (15 שקופית עד 1 שקופית)? הבאים התמרורים לכל משותף מה

 נסהתו תמרורים מספר של תמונות תקבל קבוצה כל: בקבוצות )או

 ביניהם( המשותף את לגלות

 שיגיעו עד', וכו צורה, צבע כמו שונים רעיונות יעלו ים/התלמידות

 בלשון וכתובים גברים של דמויות רק מציגים התמרורים כי למסקנה

 .בלבד זכר

 

 במילים פונה או אישה דמות שמציג בתמרור ן/נתקלתם האם

  בלבד? לאישה

  .בלבד לילדים מתייחס הכיתוב אך, ילדה דמות ובו תמרור שמראה( 16) שקף נציג
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 ?ולתינוק לאב לא מדוע(: 18, 17' )ולתינוק לאם' שקף נציג

  :נערוך דיון  סביב השאלות

  ים?ם אין ייצוג של נשים בתמרורן/למה לדעתכ

  .זה בעברית, כי נשים פחות נוהגות מגבריםתשובות התלמידות/ים עשויות להיות: כי ככה 

  ם?יותר מנשים המצב הוא כזה כי גברים נוהגים ן/האם לדעתכ

 )במחשב: התחל, צא, פתח, סגור, בשלטים: דחוף, משוך(איפה רואים תופעות דומות? 

  ם?למה זה משנה? איך זה פוגע בנשי

 ?לגבריםאיך זה קשור לתחומים אחרים שבהם אין שוויון בין נשים 

 נשאל: 

 (19-25)שקפים ואיך זה יכול להיות? ואיך זה במקומות אחרים בעולם? 

 :בשלב הבא התלמידות/ים יעבדו בקבוצות וינתחו נתונים

כל קבוצה תקבל כרטיסייה עם דיאגרמה או גרף, וכן כרטיסייה עם מספר שאלות המתייחסות 

 לדיאגרמה. כל קבוצה תענה על השאלות, תכתוב את מסקנותיה, ותציג את ממצאיה במליאה. 

 (27-30ניתן להקרין בכל פעם את הגרף הרלוונטי במצגת. )שקפים 

 

 

 נשים וגברים על הכביש
 
 2011כמה נהגות )באחוזים( היו בשנת  .1

 ?מתוך סך כל הנהגים/ות
שהורשעו  מתוך סך כל הנהגים/ות .2

 ?כמה היו נהגות 2011בעבירות תנועה ב 
 .הציגו את הנתונים שבדיאגרמות בעוגות .3
 מסקנות העולות מן הדיאגרמות. 2כתבו  .4
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מורשים לנהוג, מורשעים והרשעות בעברות 
 :2012נהיגה, לפי מין הנהג, שנת עבירה 

 
 2009כמה נהגות )באחוזים( היו בשנת  .1

 ?מתוך סך כל הנהגים/ות
סך כל הנהגים/ות שהורשעו מתוך  .2

 ?כמה היו נהגות 2009בעבירות תנועה ב 
 .הציגו את הנתונים שבדיאגרמות בעוגות .3

 .מסקנות העולות מן הדיאגרמות 2כתבו  .4
  
  

 

הרישיון לפי מין במשפחה נתוני אחזקת 
 :2016במגזר החרדי, לשנת 

 
כמה נשים )באחוזים( מחזיקות ברישיון  .1

 ?במגזר החרדי לעומת כמה גברים
בכמה משפחות )באחוזים( האישה בלבד  .2

מחזיקה ברישיון לעומת המשפחות שבהן 
 ?הבעל בלבד מחזיק ברישיון

הציגו את הנתונים שבטבלה בצורת  .3
 .דיאגרמה

 זה המצב במגזר החרדי? מדוע לדעתכן/ם .4
 

  

 

מורשעים בגין דוחות לפי גברים ונשים בכל 
 :קבוצת גיל

 
מו דוחות ויותר, רש 2לגבי מורשעים בגין  .1

בסך הכל: כמה אחוז מהמורשעים הן 
 .נשים וכמה גברים

אתרו את קבוצת הגיל שבה יש יותר  .2
דוחות, הציגו את  2מורשעים בגין 

הנתונים לגבי גברים ונשים בקבוצת גיל זו 
 .באחוזים

 2כעת הציגו את הנתונים של שאלה  .3
 .בדיאגרמה או בעוגה לבחירתכן/ם

מהי מסקנתכן/ם לגבי גברים ונשים  .4
 מהנתונים שבטבלה?
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 נשאל: 

 ?מה ראינו? מה הבנו מהגרפים והדיאגרמות

 :נסכם עם התלמידות/ים את הממצאים שעלו, בעזרת השאלות הבאות

  יש אמנם יותר נהגים מנהגות אך לא באופן משמעותי, ואחוז נהגים או נהגות?  -מה יש יותר

 .הנהגות נמצא בעלייה

  ?ה.גברים מעורבים יותר בעבירות תנועמי מעורב יותר בעבירות תנועה  

 מהו לדעתכם/ן מספר הנהגות בתחבורה ציבורית? 

 יש מדינות בעולם שבהן יש מעט מאוד נהגות, איפה לדעתכם/ן? למה זה כך? 

 

 

 נהיגה ונשים: סטריאוטיפים ועמדות – 2שיעור 

 נשאל: 

 ?למה מה לדעתכן/ם אנשים חושבות/ים: מי נוהג טוב יותר, גברים או נשים?

 הגות?מה אנשים חושבות/ים על נשים נ

 .נרשום על הלוח את התשובות 

שמציגים בדיחות ואמירות על נהגות. נבקש מהתלמידות/ים להסביר כל בדיחה  31-33נקרין את שקפים 

 :במילים שלהם/ן. כל זוג תלמידות/ים יבחרו בדיחה אחת ויכתבו במחברת

 מהו הסטריאוטיפ שהבדיחה מחזקת?  

  עמדתכם/ן כלפי הבדיחה?מה 

 

  :נערוך דיון בכיתה

למה יש בדיחות על נשים שנוהגות? למה נוצרה 

הסטיגמה? במי זה פוגע? את מי זה משרת? איך זה 

 ?קשור לתחומים אחרים שבהם יש סטיגמות על נשים

 ?ומהי התמונה האמיתית? איך באמת נשים נוהגות
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ממקורות שונים, או נשלח אותן/ם לחפש בעצמם/ן את נציג לתלמידות/ים את הנתונים כפי שעולים 

  '.קרב המינים הוכרע: נשים נוהגות טוב יותר: 'ynetא ידיעה שפורסמה בהנתונים. מקור אפשרי הו

 :2, בחדשות ערוץ הסרטון על נשים ונהיגה בערב הסעודיתבשלב הבא נקרין את 

 :נשוחח עם התלמידות/ים על הסרטון

למה לדעתכם השלטונות אסרו על נשים לנהוג? מה זה בא לשרת? מה אתם חושבים על זה? מה 

 הייתם אומרים לגבר שלא מאפשר לאשתו לנהוג? 

 

  
 

  במהלך כתיבת מערך זה השתנו הדברים והתבשרנו כי בסעודיה הותר מעכשיו לנשים לנהוג עפ"י

 . ynetמאתר  קישור לכתבהחוק! 

  ת?ואיך זה אצלי בבי -בסיום שיעור זה התלמידות/ים יקבלו דף תצפית 

  ת:צפו בהוריכם במהלך השבוע, וענו על השאלו

 י?מי נוהג בבית של 

 מי נוהג בתוך העיר? 

  מחוץ לעירמי נוהג בנסיעות? 

 כשההורים שלי באוטו ביחד, מי מהם נוהג? 

 מי מסיע אותי בד"כ? לאן? באילו שעות? 

במקביל נבנה יחד עם התלמידות/ים סקר עמדות שבודק מה חושבות/ים הא/נשים לגבי נשים ונהיגה: 

יהיה לבדוק התלמידות/ים יחברו שאלות, ויצאו לראיין אנשים בחוץ, או תלמידות/ים בבית הספר. מעניין 

 אם יש הבדלים בין עמדות של גברים ושל נשים, יש לקחת בחשבון את מין הנשאלות/ים.
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 ?אז מה אפשר לעשות – 3שיעור 

: התלמידות/ים יעבדו בקבוצות, חלקם/ן יסכמו את בחלק זה של השיעור נערוך סיכום של הממצאים

מצאי הסקר. כל קבוצה תציג את ממצאי התצפית בבית ויציגו אותם בטבלה, וחלקם/ן יסכמו את מ

 ממצאיה בשקף או בפוסטר

 : לאחר מכן נערוך דיון

איך לדעתכם/ן אפשר להסביר את הממצאים שראינו: על נהיגת 

)חלק מהסיבות הן: הגברים נשים ועל עמדות כלפי נהיגת נשים? 

התנועה, הכביש והמכוניות  'מחזיקים את ההגה בידיים': עולם

בסוציאליזציה של בנות ובנים: בנים משחקים נחשב עולם גברי, 

במכוניות, כמו בתחומים אחרים גם כאן מוגבלת יכולת התנועה 

   של הנשים, ונשלטת על ידי גברים(.

 

 נמשיך ונשאל: 

 ?מה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב

יציעו דרכים שונות לפעולה, ישקלו את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים,  התלמידים/ות

 :. דוגמאות לפעולות שניתן לעשות/ןויבחרו את דרך הפעולה שלהם

בבית ספר נווה חוף בראשל"צ כתבו התלמידות/ים מכתב לשרה הממונה על שוויון בין המינים. 

 (. המכתב מצורף כנספח)

בעקבות   עשה בוויז:רתי שנהשינוי החב דוגמא נוספת היא

 .מחאה של נשים, נוספו הנחיות בלשון נקבה

אופציה נוספת היא סרטונים אלטרנטיביים, שמציגים 

 .נהיגת נשים באופן חיובי

אישה חונה ' – דוגמה לסרטון כזה הוא של חברת מאזדה

 '.ר טוב מגבריםיות

נהגת האוטובוס הערבייה על של דה מרקר סרטון 

  .הראשונה בישראל

 2'עולם הבוקר' ערוץ : כתבות מצולמות על נהגות מוניות

 HOTערוץ  'חדר החדשות'|

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
mailto:Kedma10@netvision.net.il
http://www.kedma-school.org.il/
http://www.kedma-school.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7c15YXdBLI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7c15YXdBLI
https://www.youtube.com/watch?v=Y7c15YXdBLI
https://www.youtube.com/watch?v=QFpIO7_IuDg
https://www.youtube.com/watch?v=QFpIO7_IuDg
https://www.youtube.com/watch?v=QFpIO7_IuDg
https://www.youtube.com/watch?v=YTyaSZslP5s
https://www.youtube.com/watch?v=YTyaSZslP5s
https://www.youtube.com/watch?v=WS3h82g0ArY
https://www.youtube.com/watch?v=WS3h82g0ArY
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 .נסיים בשקף המראה תמונות של נשים נוהגות בכלי רכב שונים

  :למידע נוסף

 בויקיפדיה 'נהיגה ומגדר' הערך

  ynet-' כתבה ממרורים?נהגת, את לא קיימת: מדוע השוויון בין המינים נעדר מהת'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
mailto:Kedma10@netvision.net.il
http://www.kedma-school.org.il/
http://www.kedma-school.org.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5034070,00.html
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 שוויון חברתי צדק וגילה גמליאל, השרה ל גב'מכתב ל –נספח 

 גילה גמליאל –עבור: שרת הצדק והשוויון החברתי 

 הנידון: אי שוויון מגדרי בתמרורים בישראל 

 גילה שלום!

 ן.בבית הספר "נווה חוף" בראשון לציו 1אנו תלמידי/ות כיתה ה'

 במסגרת שיעורי הזה"ב בכיתתנו, שמנו לב כי בכל התמרורים בישראל אין שוויון מגדרי. 

כל התמרורים )מלבד תמרור אחד(, מתייחסים גם מבחינת השפה וגם מבחינת האיור לבנים ואינם 

  מופנים לבנות, לדוגמא התמרורים הבאים:

    
 

 למדנו על כך שבמדינות אחרות , מרבית התמרורים מכוונים לשני המינים הן בציור והן בשפה לדוגמא:  

   
 

כי תשקלי  מכיוון שבשפה העברית ישנו הבדל בין המינים בציווי בגוף שלישי יחיד/ה, אנו מבקשים/ות

לבדוק האם ניתן לשנות את כלל התמרורים לציווי רבים/רבות )"האטו"/ "עצרו"/ "ילידים וילדות בדרך"( 

 ולהוסיף איור נקבי לכל אחד מהתמרורים, בכדי שייווצר שוויון מגדרי בתמרורים בישראל. 

לסביבתנו ולדברים  בכיתה שלנו אנו משתדלים/ות להתייחס אחד אל השנייה בשוויון ובכבוד, ולשים לב

אשר דורשים שינוי ותיקון. אנו רואים בנושא זה חשיבות גדולה, משום שחוסר השוויון בעולם התנועה 

 פוגע בכל אחד ואחת מהתלמידות והתלמידים בכיתתנו וכן בכל האנשים והנשים שגרים/ות בישראל.

 נשמח לתשובתך המהירה ולהתייחסות רצינית בנושא.

  1תלמידות כיתה ה'תלמידי ו בכבוד רב,

 בית הספר "נווה חוף" ראשון לציון 

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
mailto:Kedma10@netvision.net.il
http://www.kedma-school.org.il/
http://www.kedma-school.org.il/
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 קרדיטים לתמונות:

 המוקטנת בכדי להגיע למקור התמונה ברשת.יש ללחוץ על התמונה 

        1עמ'  

        2עמ' 

        3עמ' 

        4עמ' 

        5עמ' 

        6עמ' 

        7עמ' 

        8עמ' 

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
mailto:Kedma10@netvision.net.il
http://www.kedma-school.org.il/
http://www.kedma-school.org.il/
http://dochot.co.il/Images/135.jpg
http://www.itsworldportal.com/image/users/134543/ftp/my_files/Catalog/infrastructure/Ilumination/Interflexsolar/Solar School zone sign 2.jpg?id=11524196
http://dochot.co.il/Images/306.jpg
https://images1.ynet.co.il/xnet/PicServer2/pic/012015/598131/2_610.jpg
http://www.1067rock.ca/wp-content/uploads/sites/36/2016/11/question-mark-in-a-circle-outline_318-53407-626x576.jpg
https://cdn3.iconfinder.com/data/icons/social-media-1/256/Friends-512.png
http://images.globes.co.il/Images/NewGlobes/Misc_2/2013/drive.jpg
https://images1.ynet.co.il/PicServer3/2013/12/29/5066480/wa1.jpg
http://www.93fm.co.il/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91-2-480x339.jpg
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2010n/27_10_290b.doc
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/thumb/b/bd/Minatanrishayon.png/1280px-Minatanrishayon.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/New_Saudi_Arabia's_traffic_sign_(women2drive).gif/800px-New_Saudi_Arabia's_traffic_sign_(women2drive).gif
https://images1.ynet.co.il/PicServer5/2017/09/27/8058713/80587090100993640360no.jpg
http://img.mako.co.il/2008/05/27/01/iStock_000006143391XSmall_c.jpg
http://mynetjerusalem.co.il/article/207920/12
http://isradrive.co.il/pic/3593.jpg
http://shop.halperin.co.il/media/big/0918552001378803014.jpg
http://www.ashops.co.il/Shops/shop_146/products/101/picture_337.jpg
https://www.driverknowledgetests.com/images/question-images/in044-intersection.gif
https://images.roadtrafficsigns.com/img/md/K/slow-property-sign-k-1311.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/02/12/28/sign-24343_960_720.png
http://sfilev1.f-static.com/image/users/205567/detail/small/3766909-1068.jpg

