
    

   

 המועצה תראשת כלש

 

 

 

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 לשירותך 107| מוקד  09-8941280|  פקס:  09-8981600/604המועצה:  תראשטל' לשכת 

www.hefer.org.il 
 

 י"א תמוז תשע"ט 
 2019יולי  14

 
 מנהלי בתי ספר, רכזי שכבה ומחנכים יקרים, 

 
 הקיץ הגיע ואתו גם המכנסיים הקצרים ו"תקנוני הלבוש" בבתי הספר. 

 חנואנודאי נחשפתם לדיונים "החמים" שמתקיימים בנושא הלבוש בבתי הספר ברחבי הארץ. 
שהגיעו לכותרות, וברצוננו לוודא שלא יקרו כמוהם בעמק פונות אליכם בעקבות מספר מקרים 

 חפר. 
  

בכל קיץ בשנים האחרונות אנחנו קוראים ושומעים על ילדות ונערות מרחבי הארץ שהגיעו לבית 
)ולא  כללי צניעותשמקורו כפי הנראה ב ליחס מפלה ומשפילמכנסיים קצרים, ו"זכו" הספר ב

 . על רקע מגדרי תקנוני לבוש(
הקשורות ללבוש הקיצי, המטרידים את -בימים האחרונים הגיעו אלינו, כאן במועצה, התלבטויות

 צוותי בתי הספר ואת התלמידים. 
  

א, לנסות לספק לכם זוויות הסתכלות רחבות, וגם מצאנו לנכון לשתף אתכם במחשבות שלנו בנוש
להבהיר כי המועצה האזורית עמק חפר לוקחת חלק פעיל ומובילה מהלכים של שוויון מגדרי 

 וחיזוק ילדות, נערות ונשים בכל הגילים.      
כללי ההופעה בבית הספר מתרחשת בפועל בעיקר כלפי בנות, אשר  תאכיפ, 2019גם היום, שנת 

ערות לגבי הופעתן מצוות ההוראה בבית הספר. בשל האכיפה הסלקטיבית והרצון מקבלות ה
. התנהלות מכנסיים ארוכיםב ,לנהוג על פי הכללים מגיעות ילדות רבות, גם בימי הקיץ החמים

זאת גורמת לילדות להרגיש מופלות ומתוסכלות. בכדי למנוע את התחושה הזאת בבתי הספר 
 קשה לבחון את תקנון הלבוש של בית הספר ואת אופן האכיפה שלו. שלנו, אנחנו פונות אליכן בב

אנחנו מסכימות שצריך להיות קוד לבוש בבתי הספר ושיש בכך הגיון, אך חשוב לוודא כי מדובר 
 בדרישות הגיוניות הניתנות ליישום.  

בבתי ספר רבים מתבקשות הנערות להגיע עם מכנסיים עד הברך. אם ביקרתן/ם לאחרונה 
בעיקר , לכן, זוהי דרישה לא הגיוניתתות האופנה, הבחנתם בוודאי שאין כאלה בנמצא. ברש

ים כשבאותו זמן תלמידים מגיעים יומיום לבתי הספר בימי הקיץ החמים עם מכנסיים קצר
 בהרבה מקו הברך.

 ,תפיסות מגדריות שגויות ומזיקות ,כבר בגיל צעיר ,אכיפה על פי מגדר מטמיעה בקרב בנים ובנות
דרישות המערכת מהילדות להסתיר ולכסות את גופן  י.גופן של בנות הופך מרכז לעיסוק שלילו

כמו למשל שיעור  ספריות שגרתיות,-מקשרות אותו עם פיתוי ומיניות, אפילו בפעילויות בית
בהן לבוש כמו מכנסיים קצרים בגובה הירך הוא מקובל ונפוץ. התנהלות זו פוגעת  ספורט או טיול,

 .כי יחלפו מהעולם הגיע הזמןאשר  ,בשוויון בין המינים ומחזקת סטריאוטיפים מגדריים פסולים
 . לבושהקמפיין חשוב בנושא תקנוני בימים אלה פתחו בשדולת הנשים בישראל ב

ויות מכל הארץ יצטלמו במכנסיים קצרים, במטרה לחזק את במסגרת הקמפיין ראשות וראשי רש
 הילדות והנערות, ולעורר דיון ער בבתי הספר ובקהילה סביב נושא איסור הלבוש המפלה. 

 
 ולשנות! – להשפיע אמתית יש לנו כאן הזדמנות

 
 אנו עומדות לרשותכם/ן בכל שאלה. 

 
  בברכת קיץ מוצלח!

 
 

  פוליטיירונה        ד"ר גלית שאול
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