
 

 

 לקהילת בית הספר שלום,

 

ף בלמידה ובעשייה חינוכית מבורכת, למעט  חודש ינואר היה חודש רצו

 יום חופש שלגי אחד שהתלמידים קיבלו במתנה...

בחודש הזה נערכנו לסיום המחצית. במסגרת ההיערכות נעשו שיחות  

אישיות עם התלמידים בהם עלו החזקות של התלמידים והמקומות בהם  

ורצוי להשתפר במחצית הבאה. ההתרגשות הגיעה לשיא ביום  ניתן 

 חלוקת התעודות ונשף החורף בערב.

תיחשפו להוראה המגוונת בבית ספרנו במקצועות הספרות,   בעלון זה

 ההיסטוריה, המדעים וכמובן הדגש החשוב שיש בלימודי השל"ח.  

תה במסיבת החורף המסורתית בה התרגשנו שוב  יחוויה מרגשת הי

רוקדים  ח   -שש שנתיות שלנו בה תלמידי שכבת זת ולחגוג את הלראו

 יב בשמחה ובכיף...-נו משכבות יאילצד בוגר

 תוספת חשובה שנוספה לעלון היא מאמר המערכת הרלוונטי והחשוב!

לממש דרכו את המעורבות   מזמין אתכם לקרוא את העלון, אני

 .והשותפות בחיי בית הספר וכמובן להגיב, להאיר ולהעיר

 

 בברכת כל טוב,

 יגאל

 

 משולחן המנהל...



   

 

  

 

ליום שדה בפארק   2וז' 1יצאו כיתות ז' 7/1/16ב 

האוויר "שיחק" לטובתנו ונהנינו   -הסלעים. מזג

  .מאוד

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יצאה מגמת  ,13.1.2016ביום ד' 

במכללת   משכבת י' לפעילות הביולוגיה

נועה אוחנה שבכרמיאל.  "אורט בראודה"

כשהגענו קיבל אותנו  כותבת: 1מכיתה י'

אחד הסטודנטים שהוביל אותנו  

למעבדה בה חיכה לנו סטודנט נוסף  

  .לרפואה בשם איתיבשנה אחרונה 

איתי העביר לנו שיעור קצר על מערכת 

 .ההובלה בכלליות ועל הלב בפרט

סברים התנסינו בניתוח לב של הלאחר ה

חזיר. בשלב הראשון לבשנו חלוקי  

מעבדה וכפפות ואיתי הסביר לנו מה  

לחפש בלב )כמו עורק ראשי, עורק  

הריאה וכל מיני ורידים( ובהמשך ביצענו  

 .כלנו על כל מה שלמדנוחתך בלב והסת

לאחר מכן התחלקנו לקבוצות, התנסינו  

באיתור בעיות רפואיות במטופלים על פי  

נתונים שהביאו לנו וכל קבוצה הסבירה  

 .לכיתה על הבעיה הבריאותית שמצאה

סיור זה נתן לנו העשרה לימודית 

שהעמיקה את לימודי מערכת ההובלה  

העיוניים שאנו עוברים במגמה ונהנו  

  .דמאו

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

תערוכת   נפתחה 17/1/16ב 

רותם   .של בית הספר היסטוריה

, מורה להיסטוריה סיפרה  הלפר

התערוכה היא פרויקט הסיכום  כי 

של שכבת י"א במסגרת ההערכה  

טוטליטריות   בנושאחלופית 

למידת הנושא התבססה  .ושואה

ספרו של ויקטור פרנקל על 

ת".  משמעו "האדם מחפש

הוצגו נושאים שנחקרו   בתערוכה

באופן   /ותידי התלמידים-על

עצמאי, והם קושרו לתורתו של  

   ,הלוגותרפיה -ויקטור פרנקל

ה לפיה האדם מחפש  תור

 .משמעות בחייו בכל מצב

:  הוסיףהספר  -יגאל מנהל בית

חווינו ערב מרגש בו נחשפנו  

לעבודות התלמידים ולחוויות  

לימודיות נוספות. את הערב כיבדו  

מפמ"רית    -בנוכחותם אורנה 

המדריך   –ההיסטוריה וגלעד 

האחראי על ההוראה החלופית.  

תודות לגילה ורותם ה. על הובלת  

 התהליך הלימודי המרתק.

  4ו ז' 3יצאו כיתות ז' 21/1/16ב 

הפארק   .לסיור בפארק הסלעים

ל  ”הוא אתר טבע שטיפחה קק

ושוכן בצד שמורת הר סנה.  

הפארק והשמורה שמשתרעים על  

משמרים חורש  פני כאלף דונם 

התלמידים/ות   .תיכוני מפותח-ים

למדו מהו חורש ים תיכוני ומצאו  

להם/ן פינות יפות לישיבה. משם  

המשכנו לפקיעין הישנה, אכלנו  

יחד פיתה עם זעתר וסיימנו באגם  

מונפורט, בו נהנינו ממראה האגם  

  .ומהפסלים המעניינים המלאכותי

בסיור ליווה אותנו  מזג אוויר  

   מאוד. ונהנו שמשי

 כתבה: סיגל שלום



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   .יימנו את המחצית הראשונה של השנהס 28/1/16ביום ה' 

המסורת.   תקיים נשף החורף הבית ספרי כמיטבחילקנו לתלמידים/ות תעודות ובערב ה בבוקרו של היום

מאוד על הנשף  מועצת התלמידים בשיתוף רחלי, רכזת חינוך חברתי ושרון, רכזת המשאבים עבדו קשה 

זכה בהגרלה   2והדבר ניכר באירוע. התלמידים/ות נהנו מאוד, רקדו ואכלו מהכיבוד. יהלי רון מכיתה ח'

 !טוב -מזל  "gift card"ב



  
 "המערכת"

 דימוי גוף ודוגמנות כתבות בנושאסדרת 

 

 מאת אנאבל שמילביץ' וניצן משה ברבי הנורמלית""ה

 

 שאומרים לכם "ברבי"? כ /ןאז מה עולה בראשכם

 רזה מאוד. יש אפילו "ברבי" זכר ששמו "קן". אשר עם שיער בלונדיני  בובה /ותלרוב, אנו מדמיינים

, לוקחות ממנה את מידותיה אשר לא פרופורציונליות לפי מחקרים, ילדות קטנות שמשחקות ב"ברבי" מחקות

 דוגמה וגדלות לעולם שבו המשקל הזעיר שלהן הוא הדבר הכי חשוב שמתאר אותן.

 ב תצא לשוק "ברבי" במידות גדולות יותר, נורמליות ואפילו מבטיחים לנו בובת "קן" נורמלי.בקרו

"LAMMILY"  המציאות הוא שמה של הבובה החדשה, אותה יצר המעצב ניקולאי לאם שביקש להעביר מסר, כי

כונה "ברבי . כלומר, המראה הממוצע והרגיל הוא המקובל ונתפס כיפה. הבובה החדשה, שכבר מיפהפייההיא 

הנורמלית", כוללת עודף משקל קל של כמה קילוגרמים נוספים בעיקר סביב הירכיים ואפילו צלוליטיס. ערכת 

הבובה כוללת גם מדבקות המאפשרות להוסיף לה חצ'קונים, שומות, שריטות וסימני מתיחה האופייניים למי 

 .לערוך דיאטות של עליה וירידה במשקל, או לאחר הריונות תשנוהג

לפי דעתנו הברבי החדשה היא דוגמה טובה לילדות הקטנות שמשחקות בה וגדלות למציאות החדשה שמנסים 

 לייצר שאישה יפה עם כל מידותיה באשר הן.

 

  לחצו כאן - החדשה במהדורה הברבי ובובת הרזה הברבי בובת להשוואת סרטון
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 מאת גאיה ניר ונגה אפלבוים" "חוק הדוגמניות

 .אכילה בקרב נשים, בני נוער ואפילו גבריםבשנים האחרונות מתפתחות יותר ויותר בעיות 

 .עולם הדוגמנות אתאנשים נוטים להאשים בכך בעיקר 

: "דוגמנות היא מקצוע שהעוסקים והעוסקות בו מסייעים לשיווק מוצרים ולפרסומם, תוך כדי ניצול מראה מושך של גופם או  דוגמנות

מסלול, דוגמנות מגזינים, דוגמנות פרסום ודוגמנות אומנותית"  פניהם. ארבעת התחומים העיקריים של הדוגמנות הם דוגמנות 

   .)מתוך ויקיפדיה(

אבל האם לפעמים זה נעשה יותר   זה נמצא בכל מקום. .לראות בטלוויזיה או בעיתון פרסומת עם דוגמנית מאוד רזהלכולנו יצא 

,  2012תנו לנו לחדש לכם. גם לעולם הדוגמנות יש חוקים! חוק הגבלת משקל שנקבע בשנת אנחנו חושבות שכן, אבל מדי מוגזם? 

קובע מהו המשקל המינימלי הנדרש לעיסוק  והוא  על ידי ועדת הבריאות בכנסת. הרעיון הובא על ידי חברת הכנסת ד"ר רחל אדטו

ל לחיקוי, וכך מעודדים הפרעות משקל בקרב  בדוגמנות, בכדי למנוע שימוש בדוגמנים ודוגמניות רזים מדי שמהווים מוד

 האוכלוסייה.  

בתוכנה גרפית לצורך הצרת היקפי גוף, ואם יש שימוש בתוכנה לצורך זה בפרסומת חייבים להוסיף   שימושבחוק מצוין איסור על 

 כיתוב ברור ובולט שמציין זאת.  

דשים שקדמו לצילום הפרסומת, משקל גופם היה תקין.  דוגמנים נדרשים להציג למעסיקיהם אישור רפואי המעיד כי בשלושת החו

 פי ארבע מהקנס האמור.   שגבוה העובר על החוק פעם אחת מקבל קנס, והעובר על החוק כמה פעמים מקבל קנס

מיד   שדוגמניות מסוימות רזות מדי.דוגמניות וגם חושב כמו חלקנו הבעד חוק הוא דוגמא לסוכנים אשר עדי ברקן סוכן דוגמניות 

לצלם בזמן זה הוא   היה לונפצע בידו ולא יכ אחר יציאת חוק הדוגמניות הוא בדק והדריך את כל הדוגמניות שלו. בנוסף עדי ברקןל

  מיה עכשיו הוא מצלם שוב דוגמניות ומרצה נגד אנורקסיהיפעל בקמפיינים נגד אנורקסיה ובול

עדיין יש  ש ותאנחנו יודע אךא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אנחנו שמחות שלפחות חלק מהדברים בעולם הדוגמנות אסורים, ול 

כל אחד ואחת. בפרסומות זה יותר מפוקח אך בתצוגות אופנה כל אחת יכולה לעלות למסלול   מעסיקיםפוטושופ או  אנשים שעושים

כל משקל יכולה לעלות  וב ,שמנה או רזה ,אנחנו חושבות שכל אחת. עדיין יש עוד כמה דברים שאפשר לשנות. כלומר, פיקוח ללא

   .יפה להראותלמסלול ו

 

 מאת אנסטסיה הירושקין ופזית ברמן "אידאל היופי המודרני"

  גוףהיקפי על דוגמניות עם  כנראה ?"אידאל היופי" את הביטוי מה אתן חושבות כאשר אתן שומעות

 "מלאכיות" של וויקטוריה סיקרט. -ה, או על שמהלכות על מסלול דוגמנות 90-60-90 של

בנים עם  יכול להיות על ? "אידאל היופי" את הביטויואתם הבנים, מה אתם חושבים כשאתם שומעים 

 שתיית חלבונים שמזיקים לבריאות.עסוקים במבלים כל היום במכון כושר ו, אשר ושרירים בבטןקוביות 

 נו.של ותמרעילה את המוחהזאת מציאות ה זאת המציאות שלנו והיא מסוכנת!

  ."קן"ו" ברביהמראה של "מנסים לחקות את ו חו את אידאל היופי צעד אחד קדימהישנם אנשים שלק

 ולריה לוקיינובה וג'סטין ג'דליקה הם דוגמא ל"בובות אנושיות".

ראות כמו  ילה ולריה עוד בילדותה חלמה .30דוגמנית אוקראינית בת  , למשל היאולריה לוקיינובה

ולריה טוענת שהשיגה את  . ברבי האנושית"ההשם "הגשימה את חלומה ונושאת את , כעת היא ברבי

"אני מרעיבה את עצמי כדי  : בראיון אמרהו המראה שלה בלי שום ניתוח אלא רק גנטיקה טובה

חיים החדשה שלה,  האת דרך כתבה בה היא חשפה  MAKO. לאחרונה התפרסמה ב להראות ככה"

BREATHANIANISM"" ור ואוויר ולמעשה ניזונים "ממזון  ם מאיא אוכלים או שותים, אלא מתקיימבה ל

   . אנחנו תוהות כמה זמן היא תחזיק מעמד בשיטה הזאת.קוסמי"

"זאת   האנושי ו קןניתוחים כדי להראות כמ 190עשה אשר  32בן  ,דוגמן אמריקאיהוא ג'סטין ג'דליקה 

ין ממשיך  למרות שהרופאים מזהירים שהגוף לא מתאושש כמו בעבר ג'סט. האומנות שלי" אמר  ג'סטין

     (.MAKO) לעצב את הגוף שלו

. היופי הוא בעיני המתבונן וקיים בצורות  פי החוקים של "אידאל היופי" -לע חיותבואו נפסיק ל

 צבעים שונים.בו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עורכת: אנה הס


