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 לכבוד
 מנהלי בתי הספר

 
 מדעניות פורצות דרך בחברה הישראלית כרזתהנדון: 

 
 ,שלום רב

 
ביטוי אישי ומימוש עצמי של כל , ת, המעודדת שוויון הזדמנויוהאחר הוא אניבמסגרת התוכנית 

פס התרבויות בחברה הישראלית, ובהתאם למגמת משרד יהתלמידים במגוון המגזרים ובפס
 כרזהלהעניק לבתי הספר  אנו שמחים, לחיזוק החינוך המדעי והטכנולוגי במדינת ישראלהחינוך 

 עניק לתלמידיםה.  מטרת החינוך המדעי טכנולוגי לשל מדעניות פורצות דרך בחברה הישראלית
ולפתוח בפניהם אפשרויות נרחבות ת בסביבה עתירת טכנולוגיובעולם גלובלי, לפעול את היכולת 

  לקידום מקצועי ולקריירה מאתגרת. ,ללימודים
 

במגוון תחומים של מדע לחברה הישראלית תרומתן של המדעניות את  הכרזה מציינת
במכוני מחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ, וטכנולוגיה. המדעניות פועלות בגופים אקדמיים, 

ואת פניה של החברה והן מייצגות עשרות רבות של מדעניות ישראליות הפועלות בארץ ובעולם, 
 הישראלית.

 
 תלמידותלולכלל התלמידים השראה יהוו מודל ל ,כי המדעניות המוצגות בכרזה יםאנו מקוו

מדעים ה ,קים של המתמטיקה, ויעודדו אותם לעסוק בתחומים מאתגרים ומרתבפרט
 ולקראת בחירת קריירה לעתיד לבוא. ,טכנולוגיה בחטיבות העליונותהו
  

למדע וטכנולוגיה, מהווה צורך לאומי במצבה המדיני והאסטרטגי של  ונערים נערות קידום
הפוטנציאל הקיים של תלמידות ל לעל כלהישען הלאומית עוצמה המדעית העל  .מדינת ישראל

 ומהווים את ההון האנושי העתידי. שהם אזרחי מדינת ישראלותלמידים 
 

המפתח לשגשוג כלכלי בכל חברה, לרמת בריאות טובה יותר, לפוליטיקה שוויונית זאת ועוד, 
זהו אינטרס של קשורה במדד השוויון בין המינים.   -יותר וליברלית, להשכלה, הפחתת אלימות

 .ים, במדע ובשוק העבודה בכללבמקצועות מדעי נהשתלבתהחברה כולה שנשים 
 
כי הצוות החינוכי, ובכלל זה צוות מורי מדע וטכנולוגיה, יעלה את הנושא חשוב לאור הנאמר  

בפני התלמידות והתלמידים וישוחח עימם על החשיבות של נוכחות נשים בתחומי המדע 
ת של תחומים אלה בקרב התלמידו וההשלכות של הבחירה האישית והטכנולוגיה בארץ

 והתלמידים המסוגלים לכך.  
 מקדימה בנושא זה.מקום בולט במוסד החינוכי בעקבות פעילות בתלה ת כרזהמוצע כי ה

 
המינהל והיחידה לשוויון בין המינים בחינוך  יםמהווה חלק מתכנית רחבה שמוביל הפקת הכרזה

ם שוויון יחד לקידואשר פועלים למדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, 
 הזדמנויות מגדרי בלימודי מדע וטכנולוגיה בדגש על קידום נערות.
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