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הדילמה: מה יהיה קוד הלבוש בבית הספר בנושא 
 'המכנסונים'?

 
בנושא התלבושת האחידה קובע כי כל בית ספר בוחר את מדיניות קוד הלבוש  2010-חוזר מנכ"ל משרד החינוך מ

: "ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה,  בהתאם לראות עיניו ובהליך שיתופי עם המורים, ההורים והתלמידים
הצוות החינוכי של  –מל והכיתוב שיופיעו עליה, תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף, שיהיו שותפים לו צבעה, הס

בית הספר, התלמידים וההורים". עם זאת, אין שום התייחסות בחוזר לשוויון בין המינים, מה שבפועל מאפשר הנהגת 
ת הספר. ארגונים חברתיים קוראים להנהיג מדיניות שונה לתלמידים ולתלמידות, בכל הנוגע לתלבושת האחידה בבי

קוד לבוש אחיד בבתי הספר. בארגונים טוענים כי היעדר הנחיות ברורות מצד משרד החינוך הביא למציאות שבה  
תלמידות מתבקשות להתלבש בלבוש ארוך יותר ממה שמותר לבנים. בשנתיים האחרונות תלמידות/ים, הורים 

"מחאת המכנסונים", ובעקבותיה מנהלות/י בתי ספר ברחבי הארץ הודיעו על  ופעילות/י חברתיות/ים הובילו את
בבית ספר ברעננה, כאשר שינוי מדיניות בנושא והפסקת ההגבלות המפלות. השנה התחדשה המחאה, ותחילתה 

בחטיבת הביניים בעיר שלא להכניס בנות שלבשו  ביום הראשון לחזרה ללימודים לאחר תקופת הקורונה, החליטו
תלמידות ברחבי הארץ טוענות לאפליה .  בעקבות כך כנסיים קצרים לבית הספר והשאירו אותן בחוץ בשרב הכבדמ

במכנסיים  לבוא לבית הספרמגדרית חמורה, ומוחות על כך שלא ייתכן שבתנאי החום הקשים הללו, לא יאפשרו להן 
כי קוד הלבוש מצוי בסמכות ובאחריות  . תגובת משרד החינוך היאקצרים, בעוד הבנים מורשים להתלבש כרצונם

 בתי הספר. 

  

 המשימה/ הדילמה: מה יהיה קוד הלבוש בבית הספר בנושא 'המכנסונים'?

בעקבות קולות מחאה שעלו בקרב הורים לתלמידות בביה"ס על כך שתלמידות נשלחו הביתה בשל לבוש לא הולם, 

לת בית הספר לכנס נציגות/ים לפורום חשיבה בחופש ובמקביל לרעש התקשורתי בנושא 'קוד הלבוש', החליטה מנה

הגדול שיגבש עמדה בנושא, וישפיע על קבלת ההחלטות לגבי קוד הלבוש בבית הספר בשנה הבאה. אתן/ם  

הנציגות/ים שהוזמנו לפורום החשיבה, והמשימה שלכן/ם היא לדון בדילמה במטרה לגבש המלצות: מה יהיה קוד  

 כנסונים'.הלבוש הבית ספרי בנושא 'המ
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 פיקיוויקיקיבוץ יגור,         

 
 
 

 מהלך השיעור 

כמו כן, כדי לקיים את  המהלך המוצע כאן מותאם לשיעור יחיד, אולם מומלץ לקיים אותו על פני שיעור כפול.

ההנחיות על שמירת מרחק, ניתן לקיים את העבודה בקבוצות סביב בריסטול שיחולק לכל קבוצה, ועליו ירשמו 

 חברות/י הקבוצה את עיקרי הדברים.

 ד' 5למשימה: ת הנחיו

קבוצות, נסביר כי כל קבוצה תשמש   6 -. נחלק את הכיתה ל את המשימה/הדילמה בפני המשתתפות/ים נקריא 

המטרה של הקבוצה היא לדון בטיעונים של הדמות,   . ותקבל 'כרטיס דמות' בתפקיד אחת הדמויות במשימה,

עונים אלו). ניתן להשתמש במשפטים מתוך עם טיולגבש אותם לקראת הצגתם בדיון (גם אם אינם מסכימות/ים 

מטרת הדיון היא הדיון עצמו ולא כרטיס הדמות, וניתן לשנות או להוסיף עליהם פרטים ברוח הדברים. נדגיש כי 

 . החלטהקבלת  

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 ד' 10חלק א': הכנה בקבוצות: 

במליאה. נציג/ה   צגהלהכל קבוצה תקבל זמן לקרוא את הרקע ואת הדילמה, ולהכין את הטיעונים של הדמות 

מהקבוצה יציגו את הטיעונים בהמשך, כששאר חברות/י הקבוצה יוכלו לעזור לה או להחליף אותה במהלך הדיון לפי 

 הצורך.

 ד' 15חלק ב': דיון במליאה: 

נציג שוב לתלמידות/ים את מטרת הדיון, ונקבע את סדר הצגת הדמויות. כל דמות בתורה (נציג/ת הקבוצה) תציג  

בפני המליאה ותציג את נימוקיה, כאשר חברות/י הקבוצה שלה תומכות/ים בה, ויכולות/ים גם להחליף מה עצאת 

 אותה לפי הצורך. 

כמנחה של הדילמה הוא להנחות את הדיון, להבטיח שכל  נותפקיד .הלשאול שאלות הבהר יוכלו שאר התלמידות/ים

 לצות להחלטה המ ושלקראת גיב לקדם את הדיוןוהקולות ישמעו ללא הפרעה,  

 ד' 15חלק ג': דיון על הדיון: 

 נאמר לתלמידות/ים כי כעת נצא מתפקידנו כאחת הדמויות, ונחזור לעמדותינו שלנו.

 נערוך דיון סביב השאלות הבאות: 

כיצד השפיע עלי הדיון? האם הרגשתי הזדהות עם הטיעונים של הדמות שייצגתי? האם אני מתנגדת לעמדותיה?  

ות" או ההקשבה לנימוקי הדמויות השונות אפשרה לי להבין את הצדדים השונים של הדילמה?  לדמה  האם "הכניס

 האם התחזקתי בעמדתי? האם השתכנעתי מנימוקי הדמויות האחרות? מה עמדתי לגבי ההמלצות שגובשו? 

 נסכם את הדיון באמירה שאוספת את הקולות השונים שעלו בדיון, ונותנת להם מקום.  
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