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 שלום רב,
 

 

 המינים שוויון ביןבנושא המידע במסגרת חוק חופש  לקבלת מידע בקשתךהנדון:  
 6/5/21מכתבנו:  5/5/21: פנייתך

 

 ,הלסעיפי במענה לפנייתך
 

 .2020 – 2010מצ"ב התקציב שהוקצה לצורך פעילות היחידה בשנים  - 3+  1לסעיפים 
 

 כל התקציב נוצל. - 2לסעיף 
 

 לא יצאו דוחות בנושא.כי נבהיר  המידע המבוקש אינו קיים ברשותנו. – 4לסעיף 
 

 להלן רשימת מערכי שיעור: – 5לסעיף 
 

  יסודי-ליסודי ולעל –  שיח עכשוי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים -שווה דיבור  

  נשים פורצות דרך מיהדות ספרד והמזרח –אור ממזרח 

  ית בחברה הערבית בשיתוף הפיקוח על המגזר הערביהטמעת חשיבה מגדר –מפתח הל"ב 

 הגירה, זהות ומגדר בראי האמנות 

  172גיליון  –דיון בנושאים אקטואליים שעל סדר היום של החברה הישראלית  –על סדר היום 

"הטרדה מינית כתופעה  152"שוויון מגדרי בעולם העבודה", גיליון  154", גיליון ME TOO"מחאת 
הנערה הפאקיסטנית  –וספזיי א "מלאלה י129לאומי", גיליון -"יום האישה הבין 137חברתית", גיליון 

 שזכתה בפרס נובל לשלום"

 מגדר ביהדות ובתולדות ישראל 

 יחידות הוראה מקוונות להוראה רגישת מגדר 

 עקרונות בהטמעת חשיבה מגדרית בגיל הרך 

  יחידת הוראה בהבנה, הבעה ולשון –ייצוג נשים בספורט 

 שיעור אינטראקטיבי בנושא מגדר 

  נשים פורצות דרך, עניין של מגדר –קל לי בדיגיטלי 

 שיעורים נוספים באתר היחידה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/learning-distance/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/shivyon-minim/or.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/shaat-hinuch/Chativa-Elyona/agira-zehut-migdar.pdf
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/teaching-materials/
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/teaching-materials/
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/teaching-materials/
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/teaching-materials/
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/shivyon-minim/migdar_tarbut_jewish_new.pdf
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/gender-sensitive-teaching/
https://lo.cet.ac.il/player/?document=223c024e-7eaf-4ba3-8a76-786a5ecc33c3&language=he
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/shivyon-minim/yazog-nasim.pdf
https://www.movieland.academy/media/t/1_k7i6iee6/193141783
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali-nigder-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali-nigder-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali-woman-last-2021.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/kali-woman-last-2021.pdf
https://pop.education.gov.il/gender-and-gender-equality/about-gender-equaliy-unit/
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7מתוך  2עמוד   
 

 

 
:2020 – 2015שמות בתי הספר ששיתפו פעולה עם היחידה בשנים להלן  – 6לסעיף   

 

 

 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

 יסודי -על ישיבה תיכונית שאן -בית צפון

 יסודי -על פסגותאורט  שאן -בית 

 יסודי אביתר בית שאן 

 יסודי נועם נריה בית שאן 

 על יסודי אולפנת השחר בית שאן 

 יסודי -על אורט במעלה טבריה 

 יסודי איילים טבריה 

 יסודי שקד עמק המעיינות 

 יסודי -על אורט אמירים כפר ורדים 

 יסודי -על אורט אמירים שאן -בית 

 יסודי תחכמוני שאן -בית 

 יסודי המגינים קרית שמונה 

 יסודי יד החמישה מושב דבורה 

 יסודי ניצנים כרמיאל 

 יסודי -על  עליה שנייה עכו 

 יסודי -על אורט רוגוזין מגדל העמק 

 יסודי נוף הרים מ. א הגליל העליון 

 יסודי -על אדם חברה וטבע כרמיאל 

 יסודי -על  אורט אלון יקנעם 

 מר עראידהש נע" מגאר 
 חיפה 

  על יסודי חטב רבין ק.מוצקין    

 יסודי בן גוריון ק. מוצקין 

 יסודי ליאו בק הדר חיפה 

 על יסודי עירוני ג חיפה 

 יסודי טשרניחובסקי חיפה 

 יסודי אחדות ת מוצקיןיקרי 

 יסודי שפרינצק ת אתאיקרי 

 יסודי אהרון הרואה ית שמואליקר 

  על יסודי רביןנעורים  קריית ים 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

  על יסודי דפנה ת ביאליקיקרי 

  על יסודי חט"ב אתגרי העתיד חריש 

 יסודי מיתרים טבעון 

  על יסודי אורט גרינברג טבעון 

  על יסודי  בסמת  חיפה 

  על יסודי ליאו בק חיפה 

  על יסודי אליאנס חיפה 

  על יסודי חט"ב דגן חיים ק. 

  סודיעל י חט"ב שקד חיים ק. 

  על יסודי חוגים חיפה 

 יסודי רוממה ניגונים חיפה 

  על יסודי החורש כרון יעקביז 

  על יסודי  שבילים פרדס חנה 

 יסודי רימון פרדס חנה 

 על יסודי רימון פרדס חנה 

 יסודי בית יהושע נשר 

 מרכז

 יסודי ארגמן נס ציונה    

 יסודי גני איריס נס ציונה 

 יסודי שיקמה וןלצי ראשון 

 יסודי נווה חוף ראשון לציון 

 יסודי חופית ראשון לציון 

 יסודי -על דרכא רמון גדרה 

 יסודי נופים ראש העין 

 יסודי בית אור קדרון מועצה אזורית ברנר 

מועצה אזורית דרום  
 יסודי -על עמי אסף השרון

 יסודי מגד רעננה 

 יסודי פעמונים רעננה 

 יסודי ויתקין עמק חפר 

 על יסודי אילן רמון כפר סבא 

 יסודי קיבוץ עינת -מעבר אפק  דרום השרון 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

 יסודי -על רימון רעננה 

 יסודי -על שז״ר כפר סבא 

 יסודי אוסישקין כפר סבא 

 על יסודי שרת כפר סבא 

 יסודי -על יונתן רעננה 

 יסודי -על אלון כפר סבא 

 יסודי -על שקמים הוד השרון 

 יסודי בן גוריון כפר סבא 

 יסודי גורדון כפר סבא 

 יסודי גולדה מאיר כפר סבא 

 יסודי ש״י עגנון כפר סבא 

 יסודי בית חינוך בית יצחק עמק חפר 

 יסודי שלנו תל מונד 

 יסודי תמיר ראשון לציון 

 תל אביב

 יסודי רמת החייל תל אביב    

 יסודי ארזים תל אביב 

 יסודי לילהג תל אביב 

 יסודי -על ליידי דיוויס תל אביב 

 יסודי בלפור תל אביב 

 יסודי -על עירוני ה תל אביב 

 יסודי בבלי תל אביב 

 יסודי גרץ תל אביב 

 יסודי דויד ילין תל אביב 

 על יסודי תיכון חדש תל אביב 

 על יסודי תיכונט תל אביב 

 יסודי ארן תל אביב 

 יסודי פאול קור פתח תקווה 

 יסודי עוזי חיטמן פתח תקווה 

 יסודי אחד העם ורבר פתח תקווה 

 יסודי הוברמן פתח תקווה 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

 יסודי כצנלסון גבעתיים 

 יסודי -על אורט חולון 

 יסודי בן צבי חולון 

 יסודי א.ד. גורדון חולון 

 יסודי שער האריות חולון 

 על יסודי זלמן ארן חולון 

 דיעל יסו דרכא בת ים 

 יסודי שמעוני גבעתיים 

 יסודי יוחנני הרצליה 

 יסודי לב טוב הרצליה 

 ירושלים

 יסודי אבני החושן מודיעין    

 יסודי -על אורט עירוני ד מודיעין 

 על יסודי עירוני ב מודיעין 

 על יסודי עירוני ה מודיעין 

 יסודי אלון מטה יהודה 

 יסודי היובל מודיעין 

 יסודי וניםאל מודיעין 

 יסודי מגילות קליה 

 יסודי -על ,יסודי תל"י אדם ועולמו מטה בנימין 

 מנח"י

 יסודי רחביה ע"ש דוד ופולה בן גוריון ירושלים    

 יסודי גואטמלה ירושלים 

 יסודי רמות אלון ירושלים 

 על יסודי סליגסברג ירושלים 

 על יסודי זיו ירושלים 

 יסודי על מקיף גילה ירושלים 

 יסודי -על דרור ירושלים 

 יסודי -על התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות ירושלים 

 יסודי הניסויי מרכז העיר ירושלים 

 יסודי דו לשוני ירושלים 

 על יסודי הרטמן בנות ירושלים 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

 על יסודי פלך ירושלים 

 יסודי -על תיכון טדי קולק ירושלים 

 יסודי  יובלים ירושלים 

 יסודי סאלד ירושלים 

 יסודי זלמן ארן ירושלים 

 יסודי מנשה אלישר ירושלים 

 יסודי -על רעות )ענבר( ירושלים 

 יסודי -על רנה קסין ירושלים 

 יסודי גילה א ירושלים 

 דרום

 יסודי דוד בן גוריון אופקים    

 יסודי -על מקיף ח אשדוד 

 יסודי רבין אשדוד 

 יסודי -על מקיף יא אשדוד 

 יסודי -על ומקיף  אשדוד 

 יסודי -על הרב תחומי רמות עמל באר שבע 

 יסודי "מצפה" באר שבע 

 יסודי -יסודי, על מרכז טכנולוגי מדעי פארק קרסו באר שבע 

 על יסודי מקיף ג שבע באר  

 על יסודי מקיף ה שבע באר  

 על יסודי מקיף ז שבע באר  

 יסודי היובל שבע באר  

 יסודי יחדיו באר שבע 

 יסודי יפה נוף באר שבע 

 יסודי להבים להבים 

 יסודי ניצני אשכול )שחר אשכול( מ.א אשכול 

 יסודי -על וייס-מיתרים ברנקו מיתר 

 יסודי ניצני אשכול מגן 

 יסודי יובלי הבשור צוחר 

 על יסודי מקיף ז שבע באר  

 יסודי מרחבים מרחבים 

 יסודי -על ש נבוןדרכא ע" נתיבות 

http://www.education.gov.il/
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7מתוך  7עמוד   
 

 

 יסודי-על / יסודי שם המוסד יישוב מחוז

 יסודי -על המר דרכא+אולפנא נתיבות 

 יסודי -על ש שלאון"אורט ע קרית גת 

 יסודי -על אריה מאיר-אורט קרית גת 

 יסודי -על גימנסיה דרכא קרית מלאכי 

 יסודי -על אמי"ת ע"ש גוטוירט שדרות 

 יסודי -על כפר סילבר מ.א. חוף אשקלון 

 יסודי רבקה גובר נהורה 

 יסודי -על מקיף דתי חדש לבנות נתיבות 

 יסודי יסודי שער הנגב מ. א שער הנגב 

 
 יסודי דקל אשקלון

 
 

 .כי לא יצאו דוחות בנושאנבהיר  המידע אינו קיים ברשותנו. – 7לסעיף 
 

 
 

 בכבוד רב,                                
 

 
 

 אילנית שושני,
 בכירה )העמדת מידע לציבור(מרכזת 

 

 על יישום חוק חופש המידעבשם הממונה 
 

 ממונה שוויון בין המינים במערכת החינוך –שייב -אושרה לררגב' העתק: 
 

http://www.education.gov.il/
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