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 מנהיגות הורים בית הספר מעיינות. -וועדת מגדר ומנהיגות

 .נעם גרשוני -ישראלי וספורטאי יעל ארד -ישראלית בספורטאית פעילות חודשית חודש פברואר תעסוק

ואשר כדאי ללמוד ולקבל השראה  מרשימים, והצטיינו בתחומםהגיעו להשגים אשר   ספורטאי וספורטאית

 מדרכם.

 : קרן משה, רויטל לירן חנוני.חברות וועדת מגדר ומנהיגות החודשיתמובילות הפעילות 

ו' על ידי המורה לחינוך גופני ובסיוע חברות וועדת מגדר -ד על ידי המורה לחינוך גופני, בכיתות ה-הפעילות תועבר בכיתות א

 ומנהיגות.

בחירה בעקבות  -הצטיינות, חשיבה עצמאיתהאחר הוא אני, האחרת היא אני, בריאות, ספורט, נושאים קשורים אפשריים: 

 הלב.

 

 יעל ארד

חוג ג'ודו או אומנות ב מהן/םמי  נשאל. הן עוסקות/הם עוסקיםבאיזה ספורט  את הילדות והילדים נשאלפעילות פתיחה: 

בנים הילדות והילדים למספרי את תשומת לב  נסבמי מהן/ם בחוג ריקוד? כמה בנות הרימו את היד.  ונבדוקלחימה אחרת 

 . בנות ולהפרשים ונדון בשאלה מה הסיבה להפרשים מדוע זה קורה?

תשובה אפשרית: יש כל מיני תבניות חשיבה בחברה לדוגמא לבנות יותר מתאים לרקוד או לשחק משפחה ולבנים יותר 

ושבות וחושבים מתאים לשחק כדורגל או להיות באומנויות מלחמה אבל מי אמר שזה נכון? מי קבע? אנחנו ילדות וילדים ח
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צריכות להחליט מה אנחנו אוהבות ורוצות בלי קשר למה עושות כל שאר הבנות או מה עושים שאר הבנים להיות נאמנות 

 לעצמינו.

 

בנות והיא הישראלית הראשונה שזכתה במדלית זהב  מאוד בו מעט שבזמנו היו שבחרה בספורטעל יעל ארד,  נספר

 ניתן להראות סרטון. באולימפיאדה.

http://www.youtube.com/watch?v=vhz_l068M5I 

 פעילות:

 הילדות והילדים יציירו את עצמן/ם עוסקות/ים בספורט האהוב עליהן/ם.ב': -כיתות א'

ני יכולה ללמוד ממנה/ו מה היא תרמה לי מה הרשים אותי בעשייה שלה/ו מה א – מכתב לאחת הדמויות נכתובד: -כיתות ג'

או ציור עם כמה מילים בהקשרים במה אני בוחרת שהוא אחר ממה שהיתר בוחרים איפה אני מקשיבה ללב שלי. ולחברה 

 אלו. נקריא בכיתה ונתלה.

ריכות וצריכים כל אחת ואחד יכתוב וננסה לשכנע עד כמה אנו צ -על אחד הנושאים לבחירה נכתוב נייר עמדהו': -כיתות ה'

הילדות והילדים יכתבו עוד ומי לבחור בספורט חוג/פעילות בהפסקה לפי מה שבנות בוחרות בנים ועד כמה לפי הלב. 

כמה בפועל אנחנו בוחרות ובוחרים לפי הלב וכמה לפי מה שנהוג שבנות עושות או שבנים עושים. משהו שיבחר יקריא 

הפעילות תהיה מונחית ואחר ממה שעושים או עושות יתר הילדים והילדות.  שעשיתי או שאני מתכוונת לעשות שהוא שונה

 כיתות( 3חברות הועדה )סה"כ מורה לספורט + על ידי 

 נועם גרשוני

 עם יד אחת מאחורי הגב.  והשניאחד עם שתי ידיים  :פעילות פתיחה: תחרות גזירה בין שני ילדים

 אחרי הפעילות שיחה על איך זה מרגיש לעשות פעילות עם מגבלה. 

http://www.youtube.com/watch?v=vhz_l068M5I
http://www.youtube.com/watch?v=vhz_l068M5I
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 -ו' את הסרט המצורף מומלץ קודם כל לספר להם מה יראו-. אפשר להראות לכיתות ג'נועם גרשונילספר את הסיפור של 

תחרה טניס. מ -לספר על נעם לספר על כך שהיתה לו תאונת מסוק בצבא והוא החליט לא לוותר ולעסוק בספורט שאהב

באולימפיאדת הנכים נגד אנשים אחרים נחושים עם מגבלות שונות וזכה במדליית זהב באולימפיאדת הנכים קיבל מדליה 

להראות את הסרט לאחר הקטע של המלחמה אותו לספר בעל פה וישר להגיע  -והשמיעו את המנון מדינת ישראל. הצעה

 לטניס.

DKyUR6TU-www.youtube.com/watch?v=cV 

 

 להלן חומרים לתלייה על לוח בבית הספר

  

http://www.youtube.com/watch?v=cV-DKyUR6TU
http://www.youtube.com/watch?v=cV-DKyUR6TU
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 ישראלי)באולימפיאדת הנכים( פאראלימפי  אלוף . 

 מדורג שני בעולם בטניס נכים בדרגת הנכות הגבוהה. 

 אפאצ'י. במלחמת לבנון השנייה  היה טייס מסוק קרב

נפצע קשה בהתנגשות מסוקים וסבל משברים 

 .  מרובים ופציעות בארבע הגפיים

  שיקום רפואי הצטרף לבית הלוחם בתל טיפול ואחרי

 אביב והחל להתאמן בטניס כיסאות גלגלים. 

  מתמטיקה לבני נוער בהתנדבות מלמד נועם גם

 .בהוסטל "מקום אחר" בתל אביב

  ראלית למשחקים בנבחרת הישהשתתף

זכה במדליית זהב בטורניר  .2012הפאראלימפים 

 .היחידים ובמדליית ארד בטורניר זוגות

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=v6d8vdMwUxZCPM&tbnid=LBUyNVSLwfCKWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hamartzim.co.il/martzim.php?id=383&ei=oiLkUpfdL-mn0QWhk4HIDg&bvm=bv.59930103,d.ZG4&psig=AFQjCNFaZVJQqI29PUOPLy9KN1uUIbPWAA&ust=1390768757704014
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=m9Jdhgzf26oQIM&tbnid=r8RUFvXhEjMdAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iaf.org.il/4386-39492-he/IAF.aspx&ei=tiHkUpnHLKKN0AWN5YHQDw&bvm=bv.59930103,d.ZG4&psig=AFQjCNFaZVJQqI29PUOPLy9KN1uUIbPWAA&ust=1390768757704014
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 נועם גרשוני

 

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RZrRIKfxEoQgzM&tbnid=CFhvB0J8vuWaxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.walla.co.il/?w=/152/2546043/1205893/5/@@/media&ei=PCHkUuajI6ms0QW1w4D4Dw&bvm=bv.59930103,d.ZG4&psig=AFQjCNFaZVJQqI29PUOPLy9KN1uUIbPWAA&ust=1390768757704014
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 יעל ארד

 ג'ודוקא ישראלית

 מדלית כסף -הישראלית הראשונה שזכתה במדליה אולימפית

בת"א. 1691 במאי נולדה ארד יעל  

 והתאמנה  8היא החלה להתאמן בגיל 

 .בצעירותה עם ג'ודוקא גברים בגלל מחסור ביריבות אימון

.נחשבת לאחת מהספורטאיות הבולטות ביותר בישראל 

מיד. לעין בלט ארד יעל של הכישרון  

שמגיעים אחרי גודו ללמוד מפסיקים הישראלים והילדים ותילדה רוב 

 המשיכה היא ארד... יעל לא אך צהובה... לחגורה

יוון ה,אתונשנערכה ב לאלופת אירופהארד הוכתרה  1993 בשנת, 

 . 29-ביום הולדתה ה
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 באותה שנה זכתה גם במדליית כסף באליפות העולם שנערכה

זו היתה הפעם הראשונה בה ספורטאי או ספורטאית  .קנדה המילטוןב

 ישראלית זכו במדליה אולימפית.

מדליות  24-במהלך הקריירה הספורטיבית שלה ב יעל זכתה

מדליות  6-מדליות כסף ו 8מדליות זהב,  1, מתוכן  A בטורנירים דרג

 ארד
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