
 

 

 לקהילת בית הספר שלום,

 

בחודש פברואר חווינו חוויית למידה מגוונת ועשירה גם בחטיבת וגם בחטיבה  

 העליונה.

בחטיבת הביניים פתחנו את חודש פברואר בערב אומניות יפה ומרגש בו נגענו בקשר  

 בינינו לבין הטבע והסביבה בהם אנו חיים.

בהמשך החודש חוו תלמידי החטיבה למידה מגוונת וחווייתית ביום מתמטיקה, ימי  

 שדה ועוד.

יאטרון  בחטיבה העליונה נערכו סיורים למגמות השונות, בטכנולוגיה, אמנות, ת

 ומוסיקה וסמינר אזרחות בשכבת י"ב.

בין לבין קיימנו יום פתוח מוצלח ומרגש, היערכות לתחרות רובוטיקה בשכבת י'  

 וטיול שנתי אחד גדול ומהנה בשכבת י"ב.

בנוסף לכל זה, אנו ממשיכים במאמרי המערכת החשובים והפעם על "תרבות  

 האונס".

ו חווים עם תלמידנו ומזמין אתכם לקרוא  חברתי שאנ –אני שמח על העושר הלימודי 

לממש דרכו את המעורבות והשותפות בחיי בית הספר וכמובן להגיב,   את העלון,

 להאיר ולהעיר.

 

 בברכת כל טוב,

 יגאל

 

 

 משולחן המנהל...



  

 

  ערב האומנויותהתקיים  יום ג' 2/2/16ב 

המסורתי של חטיבת הביניים.  

וצרים  התלמידים/ות הציגו בערב זה את הת

בשלל האומנויות: תאטרון, תקשורת,  

הרכבים, צילום, רובוטיקה, טניס שולחן,  

הופ,   -קרמיקה, מלאכות קדומות, היפ

קרטה, אומנות ומש"צים. הייתה חוויה  

ייחודית, מעניינת ומרגשת, וניכר כי  

התלמידים/ות עמלו קשות לקראת ערב זה  

ונהנו מאוד. תודה למדריכי/ות האומנויות  

ותם/ן, אנחנו מאוד נהנינו מהערב.  שליוו א

 .מצ"ב תמונות שממחישות במעט את הערב

 באלבום המלא ניתן לצפות בקישור:

https://www.facebook.com/annefranks

photos/pcb.1168086049885634/chool/

1168083189885920/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1168086049885634/1168083189885920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1168086049885634/1168083189885920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1168086049885634/1168083189885920/?type=3&theater


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 יצאה שכבת יב' לטיול בהרי אילת.   8/2/16ב 

 :המיה בן חיים, תלמידת השכבה סיכמה אותו מנקודת מבטה

הולכים, נאחזים אחד בשני, מתבוננים באדמה בירידות  "... 

אשר מגיעים  ם אחד בשני בעליות, ממש כמו החיים, וכונאחזי

, ופתאום אני רואה תמונת פנורמה לפסגה מרימים את הראש

ות השכנות  של הארץ המדברית שלי, ובקצה באופק, את הארצ

תנו לא  ידי חבריי, ונדמה שאף אחד מאילה, ואני מתבוננת, ולצ

יכול לעכל באמת , את היופי הזה, את הנוף המרהיב, ואת  

 .העובדה שזוהי ארצנו

במישור החברתי אני מודה שלא ציפיתי לאיזה חידוש מרענן.  

  4-כיף עם חברים, זה מה שעלה לי רגע לפני שהתחלנו את ה

 .ימים מלאי המדבר הללו.. לא יותר מזה

אל מול המטבח המאולתר של המחנה הייתה המדורה דולקת,  

ו סביב  אני, המאבטח, עוד שני חברים וצוות ההדרכה, ישבנ

מקור החום הזה, מדברים שיחות לא מהותיות במיוחד. לאט 

לאט אחד אחרי השני באים ומצטרפים, זה קרה מעצמו, אף  

אחד לא אמר לאף אחד, סתם רצינו להיות יחד. ובלי ששמנו לב,  

כל השכבה עם צוות הדרכה, יושבים במעגל סביב מדורה,  

לאיזה כיוון   חולקים את שעל ליבינו בשיחת נפש שכל אחד בוחר

 .לקחת אותה, די קסום בעיני

אחרי שלוש שעות שמנו לב ששתיים בלילה , ובכלל היינו  

אמורים לישון באחד עשרה. המורות מזדרזות להכניס אותנו  

לאוהלים כדי שנישן.. הרי מחר קמים בשש, ואני לא יודעת אם  

ל  והן עשו זאת מלחץ ורגשות אשמה שהן לא שמו לב לשעה הכ

ת, או אולי בתחושת סיפוק ובידיעה שעברנו תהליך  כך מאוחר

כשכבה במהלך שלוש שנים, שאיפשר לנו להגיע לרגע, בו  

  .ביחד, לצד המדורה, הלילה והמדבר אנחנו נוכחים,

לקטע המלא:  

ol/?fref=tshttps://www.facebook.com/annefrankscho 

 

השתתפנו בתרגיל   3/2/16ביום ד' 

למידה מרחוק בו לקחו חלק כל 

תלמידי/ות ביה"ס. נרשמה השתתפות  

תות  משמעותית בחט"ב ובעיקר בכי

בחט"ע. תודה  1וכיתה י"ב 4, ח'3ז'

רבה לצוות המחנכים/ות על הדרבון  

וההשתתפות וכמובן לדבל'ה על 

 ההובלה.

 

https://www.facebook.com/annefrankschool/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. הסיור  מגמת אמנות לסיור במוזיאון ישראל בירושליםיצאה  168/2/יום ב' ה ב

עסק בהתפתחות האמנות מהריאליזם למופשט. סיימנו בתערוכה "לילה יורד על  

   .היצירות שמדברות אליהםמקיבלו משימה לצייר את אחת  /ותהתלמידיםו ברלין"

 .ליאור חייםכתבה: 

די, תלמיד ותלמידת המגמה  הבו מאיה מיכאליס ודור וריצירות שאמצ"ב ה

 דור( -מאיה, למעלה -לאומנות )מצד ימין

 

ת של  רשמיהפתיחה התקיימה ה 11.2.16 ביום ה',

מדובר במרכז חקר  ה. מרכז החקר במדעים וטכנולוגי

שהוקם תודות לתמיכת הקיבוצים ברעם וסאסא  

וע מרכז אחר"ת  ומתקיימות בו פעילויות שונות בסי

ו"קדימה מדע". בין השאר מתוכננות הרצאות ופעילויות  

לקהילת בית הספר הרחבה בנושאי מדע, השתלמויות  

למורי המדעים מבית הספר ומהאזור, פעילויות  

פרויקטים בכל מקצועות   -לתלמידים בדגש על חקר 

המדעים, בשילוב טכנולוגיה ובשילוב של בתי ספר  

מדעיים בתוך הבניין ובסביבתו,  באזור, בניית מוצגים 

הקמת חממה לימודית, הרחבת סדנת המלאכה  

 ...שהתחלנו בהקמתה ועוד

את האירוע כיבדו בנוכחותם נציגי המועצה גליל עליון,  

נציגי סאסא, ברעם, ברנקו וייס וכמובן מורי ותלמידי  

המגמה שהציגו את עבודות החקר ותהליכי החקר  

 ןיגאל כהכתב:  .אותם הם עושים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  יקהמגמת המוס חברה 15/2/16ב 

מגמת המוסיקה  של בית הספר ל

  לילך בר בתל אביב.סיור של כברי ל

התחלנו באקדמית  סיפרה על כך: 

אונו בסדנה עם אורי זך  רית של ק

פר  בעלה של מירי מסיקה שסי

  סאונד, והפעיל בנושא אולפן ביתי

משם המשכנו לסיור  והקלטות. 

באופרה מאחורי הקלעים שהיה 

ית  רגש והכין אותנומעניין , נחמד

לאחר מכן   לאופרה שנראה בערב...

התפזרנו ברחוב אבן גבירול בכל  

מסעדות העיר ולקינוח צפינו והאזנו  

 ".העטלף"באופרטה 

ד מאוחר שמחים  וחזרנו מא

  .ומרוצים

יצאה   15/2/16ב

  לסיור מגמת אומנות

במוזיאון תל אביב.  

,  מאיה מיכאליס

  תלמידת המגמה

עברנו סיור  מספרת: 

קצר עם מדריכה  

לאחר מכן קיבלנו זמן  ו

חופשי להתרשם  

מהמוזיאון. אהבנו את  

צורת המבנה המיוחדת  

ונחשפנו לסגנונות  

נו מאוד  נם. נהשוני

וחזרנו בערב  

/ות, אך  עייפים

 !/ותמרוצים

  יצאה מגמת תיאטרון 15/2/16ב 

מור  גן.  -לסיור בבית צבי ברמת

תלמידת המגמה כתבה על   ,קנדי

ש  בהתחלה חילקו אותנו לשלוכך: 

קבוצות וכל קבוצה עברה שתי  

  -סדנאות שונות, אשר הועברו על

ידי בוגרי בית הספר. הסדנאות  

שהועברו היו קרבות במה, מסכות  

ומשחק מול מצלמה. אחרי שעברנו  

את הסדנאות צפינו במחזה "גן  

ריקי" אותו הפיקו תלמידי/ות שנה 

ג'. היום היה מעניין ומעשיר, ראינו  

משחק,  ספר ל -כיצד מתפקד בית

שיעזרו לנו  למדנו כישורים שונים 

 .נהנינובהפקות שונות וכמובן, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהר  לטיול מהנה ומאתגר  4וח׳ 1כיתות ח׳ /ותיצאו תלמידי 18/2/16ביום חמישי 

נופר   .מחנכות הכיתות ,הדסה ונופרשל בליווי בהובלתן של חגית ושני ו ארבל

 :סיפרה על כך
ל מסביב  וירדנו מההר אל ואדי חמאם בעזרת חבלים ויתדות. היה יום נהדר, הכ

כנה טובה לקראת הטיול  נהנו מאוד. אין ספק שמדובר בה /ותפורח והתלמידים

 .בקוצר רוח /ותהשנתי שיגיע בעוד פחות מחודש. מחכים

במהלך יומיים   .לשכבת י"ב "סמינר אזרחות"התקיים  16-17/2/16 -ב

של עבודה אינטנסיבית ומאומצת התלמידים כתבו את מטלות הביצוע  

מציון הבגרות באזרחות. עבודות אלו נעשו   20%אשר מהוות את 

למידים, אשר בחרו בעיה אזרחית שברצונם לחקור  ת 3-4בקבוצות של 

ולהציע לה פתרון. התלמידים בחרו מגוון רחב במיוחד של סוגיות:  

ר ורדים ושל קווי לילה בצפון, מודעות  פמחסור של תחבורה ציבורית בכ

לגבי תופעות של בריונות ברשת והטרדה מינית בקרב תלמידי בית  

נה, הומופוביה בקרב תלמידי  הספר, סגירת המיון הקדמי בקריית שמו

בית הספר, דיון פוליטי טעון בין התלמידים, מחסור של מקומות עבודה  

לבני נוער באזורנו, חוסר מודעות של בני נוער לזכויותיהם בעבודה,  

בעיות של נגישות לנכים במקומות ציבוריים וקשר בין אלימות ושימוש  

וד את הנושא לעומק  באלכוהול בקרב בני הנוער. כל קבוצה נדרשה ללמ

יונות(.  אבעריכת ר אובאמצעות שאלונים ) וגם לאסוף נתונים מהשטח

במהלך ימי הסמינר התלמידים תרגמו את הידע והנתונים שאספו לכדי  

עבודה אקדמית, ובפרק הסיום שלה נדרשו גם להציע כיווני פתרון  

לבעיות שחשפו. בין הפתרונות המוצעים: פנייה לגורמים רשמיים  

רדי ממשלה, רשויות מקומיות וגורמים מסמכים אחרים(, תכניות  )מש

  ת.התערבות בקרב תלמידי בית הספר והמורים, פנייה לתקשור

כולם עם מסכה על הפנים כי אחד   .אחת הקבוצות בעבודה: בתמונה

 .אות, וכך החליטו להישמר מהידבקותימהתלמידים הגיע עם דלקת ר

 כתבה: רות גריבה

 

לטיול ניווטים  יצאנו  24/2/16 ב

התחלנו את   בפארק דלתון.

הניווטים בכניסה לפארק וסיימנו  

בכניסה של קדיתא. בכיתה עשינו  

כמה שיעורי הכנה, למדנו כיצד  

קודות ציון(, כיצד  למצוא נ"צ )נ

  3-4. בצוותים של דעולקרוא מפה ו

תלמידים ניווטנו יחד בפארק במשך  

שעתיים. עברנו בנקודות שונות,  

ביצענו משימות, צילמנו כמה  

תמונות ועצרנו לקפה קטן עם  

בטיול   נהניתיאני מאוד . המחנך

ילדה של  "הזה אפילו שאני לא 

 ."טבע

 3נועה אלמליח מכיתה י': כתבה

 



  

בבית   תלמידי מגמת הרובוטיקה

הספר עובדים קשה מאוד לקראת  

תחרות ארצית ברובוטיקה 

תפסנו   .1/3/16ב שתתקיים 

 אותם בפעולה.

תות ט' לאגמון  תלמידי/ות כייצאו  29/2/16ביום ב'  

בליווי המחנכות אנה נווה ומירב קורקוס  החולה

מכיתה   פזית ברמןובהובלת צוות של"ח חגית ושני. 

  ביקרנו באגמון החולהסיפרה על כך:  1ט'
עגורים,   , כגון:של חיות וסוגים שוניםראינו טבע יפה 

למדנו על היסטוריית  . בנוסף, פמנוניםשקנאים וש

מאוד  היה מעניין .וס מקרובהמקום וראינו מטוסי ריס

 האוויר היה נעים. -ומזג

 



 

 

   תרבות האונס

 מאת אנסטסיה הירושקין, מוריה תשובה ופזית ברמן

אלימות מינית היא של התעלמות,  בתרבות האונס הגישה הרווחת כלפי 

סובלנות, סלחנות, ואף עידוד למעשי אונס. התנהגות אופיינית בתרבות  

האונס כוללת: החפצה, האשמת הקורבן, וזלזול בחומרת מעשי אונס  

 )מתוך ויקיפדיה(.

לאחרונה נחשפנו למקרים רבים בארץ ובעולם הקשורים באופן ישיר  
הם רק חלק קטן  מהם, אך חשוב לציין שבחרנו להציג כאן כמה לתרבות זו. 

 בעולם.שקורים יום יום  המקרים המזעזעיםמ

אלף תלונות על הטרדות מיניות הוגשו בצבא   19 ארצות הברית:.1
תקיפות   50-ארה"ב בשנה החולפת. בחישוב מהיר מדובר ב

  -נתקלנו במקרה מזעזע שקרה במערכת הצבאית מיניות ביום.
דיווחה על המקרה, חוקרי  , כאשר אזרחית נאנסה על ידי איש צבא

קשו ממנה את תחתוניה ולאחר שבוע אמרו  יהמערכת הצבאית ב
 החקירה צריכה להסתיים.לכן בדו אותם וישהם א

לעזוב   שנאלצופליטים מוסלמים לאחרונה הגיעו לגרמניה  גרמניה:.2

(, שם נשקפה סכנה לחייהם ולחפש  סוריה)את ארץ מולדתם 

מתוך הפליטים  קבוצה ונה קמה לאחרבמקומות אחרים.  מפלט

קוראת לעצמה "תהרוש" או במילים אחרות "משחק אונס".   אשר

מכל כיוון כך   אישה הנתקפתקבוצת הגברים הזאת מקיפה את ה

  התעללויות בה שלא תברח, קורעת לאישה את הבגדים ומבצעת

 מיניות ואף אונס.

  שלוש מתלוננות טענו שיניב נחמן טשטש אותן באמצעות ישראל:.3
סם אונס, אבל בהסדר הטיעון הוא הורשע בעבירות באישה אחת  

ללא השימוש בסם. בית המשפט החליט לשלוח אותו   -בלבד 
"שמו  ש בלבד, מאחר בעבודות שירות ירצהלחצי שנת מאסר ש

 נפגע בחשיפה תקשורתית לא מידתית".

  משפילות גם את הנשים וגם את הגברים.הללו תופעות האנחנו חושבות ש
והנשים נשארות עם צלקות  ים גברלרושם רע ם הללו יוצרים המקרי

 ופחדים חזקים לכל החיים שאף אחד כבר לא יוכל לרפא.

*הובאו מקרים נקודתיים אשר מצביעים על מגמה, אך אין אנו טוענות כי  
 כל החברה מתנהגת בצורה כזאת.

 

 

 "צעדת השרמוטות"

 מאת אנאבל שמילביץ' וניצן משה

א אמור להגיד זאת, אבל  "נאמר לי שאני ל

נשים צריכות להימנע מלהתלבש כמו  

כדי שלא יהפכו לקורבנות של   שרמוטות

קצין   ,סנגינטיכך אמר מייקל  "אלימות מינית

משטרה קנדי בבית ספר למשפטים בניו יורק  

התארגנה  . בעקבות האמירה 2011בשנת 

  שהמפגינות , אףמחאה בעיר נגד דבריו

  בחיי לובשות ןשה בבגדים להתלבש נתבקשו

  שנשים העובדה את לסמל כדי, היומיום

  מהן רבות, יומיומי באופן מינית מותקפות

  כהמחשת חשוף בלבוש להתלבש בחרו

  ללא, מינית לאלימות נתונה שאישה הרעיון

 .לובשת היא למה קשר

צעדת השרמוטות הראשונה בישראל תוכננה  

בירושלים ובראשה עמדה הפמיניסטית אור  

צעדה זאת, אומץ הרעיון גם על   לוי. בעקבות

ידי ערים אחרות ונערכה הצעדה הראשונה  

. בהמשך  2015למרץ  22בפועל בתל אביב ב

נערכה הצעדה בירושלים, ולאחר מכן נערכו  

עוד צעדות, בבאר שבע ובחיפה. בכל  

הצעדות היו הרבה משתתפים ובעיקר  

 משתתפות.

לחייה,   20-תמר, תושבת ירושלים בשנות ה

היא משתתפת במצעד כדי למחות  אמרה כי 

נגד אלימות מינית. "לא משנה מה אני  

לובשת, הגוף שלי הוא לא רכוש הציבור. אני  

לא אובייקט מין, אני יכולה להתלבש איך שבא  

לי, וזה לא נותן זכות לגעת בי, לזרוק לי  

 ."הערות ולדבר אליי בזלזול

האמירה "אל תתלבשי חשוף כדי שלא יאנסו  

חית ולא נכונה. בעקבות  אותך" היא שט

בדיקה הבנו שאונס ולבוש חשוף לא קשורים  

אחד לשני. תופעות של אונס והטרדה מינית  

קיימות גם בחברות מסורתיות שם נהוג קוד  

 לבוש "צנוע".

 

 ערכת""המ

מערכת עלון בית הספר עוסקת באיסוף וסיקור של מה שקורה במהלך החודש, אך גם מרחיבה וחוקרת  

נושאים נוספים הנמצאים בחברה הסובבים אותנו. במסגרת זו בחרה המערכת לעסוק בתופעה של 

 הטרדות מיניות ושימוש אלים וכוחני ביחס גברים ונשים. מצורפות כתבות שכתבו חברות המערכת.



 

 האשמת קורבן  

 מאת: גאיה ניר ונוגה אפלבוים  

 

 שונים.  האשמת קורבן הוא מושג שיכול לעלות הרבה אסוציאציות בהרבה נושאים 

כמו בסיפורי התנ"ך, כשמקריבים קורבן למען האל.   –אבל קודם כל, מה זה בכלל קורבן? לקורבן יש כמה פירושים. פירוש אחד 

ו חף מפשע שבוצע כלפיו/ה פשע. קורבן של רצח, קורבן של פשע, וכו'. ובנוגע  \אבל הקורבן שאנחנו מדברות עליו הוא מישהי

 קורבן בפשע שנעשה כלפיו/ה.  להאשמת קורבן? זה כשמאשימים 

 

 ומכאן אנחנו מגיעים לנושא שלנו, האשמת קורבן באונס.

תופעה זאת היא בעצם כשמאשימים את האישה )קורבן האונס( בתרומתה למקרה, לדוגמה מה שלבשה, איפה שהיא הייתה,  

 ה שהאישה לבשה.איך היא הגיבה וכו. בחלק מהמקרים האנס אפילו יוצא בלי העונש שמגיע לו, רק בגלל מ

 

'  השוואתית האשמה' דוקטרינת בשם מכונה זו תזה. בו מפגיעה להימנע העבריין של התחייבותו על השפעה "ישנה

(Comparative Culpability )למעשה העבריין אחריות של ירידה ובין להיפגע שלא הקורבן של זכותו צמצום בין מיתאם היוצרת  

  כמעין אלו מעשיו ייחשבו - יריקה או הכאה כמו, העבריין את להשפיל כדי פרובוקטיבי מעשה עשה הקורבן אם: למשל. הפגיעה

  אלה דוגמאות נוטלת ברגלסון. העבריין כלפי' קינטור' או' פיתוי'כ זאת שמגדירים אף יש. להיפגע שלא זכותו על מסוים ויתור

  משום, להיפגע שלא זכותה על הקורבן של יתורו מעין אישה של פרובוקטיבי בלבוש רואה שהיא כך, נוסף צעד עמם וצועדת

 " )מתוך ויקיפדיה(.הנאשם של רצויה-הבלתי הלב תשומת את להסיט עלול שהוא ידיעה תוך נבחר זה שלבוש

 

נותנים חשיבות לתגובת הקורבן. אם הקורבן הרביץ, ירק, וכו' זה בעצם התגרות או פיתוי כלפי העבריין.   במשפט על אונס

ה התלבשה בלבוש פרובוקטיבי, זה כמו ויתור או כמו "הסכמה" כי היא, לפי מה שכתוב, ידעה שזה עלול להסיט  בנוסף, אם האיש

 את תשומת הלב של העבריין )ויקיפדיה(.

   

 על התופעה. /ותחושבים /ןומה הם /ןנשים מה דעתם/אחרי שקצת דיברנו על הנושא, החלטנו להסתובב בבית ספר ולשאול א

 הולכות בלבוש חשוף נאנסות יותר?. האם בחורות ש1

 *אין הצדקה לאונס בנות שמתלבשות חשוף ולא מגיע להם שיקרה האונס.

 *שני אנשים אמרו כן.

 *שני אנשים אמרו לא.

 *לא ובוודאי שזה לא צריך להיות.

 . האם לדעתך עונש של עבודות שרות מתאים לאנס שהורשע?2

 וסירוס. *לא צריך משהו יותר חמור  כגון ישיבה בכלא

 . *אנס מניאק

 *לא, כי עונש זה לא חמור מספיק.

 *לא כי אי אפשר לעשות את זה.

 *לא, לדעתי עונש מאסר עולם מתאים.

 *לא. עונש סירוס האנס מתאים.

 *זה יכול להיות חלק מהעונש, אבל לא רק.

 . איזה עונש מתאים לדעתך לאנס שהורשע?3

 

 *כל החיים בכלא.

 שנה. 10-15*מאסר של לפחות 

 *טיפול פסיכולוגי.

 . איזה מסר מעביר השופט לציבור כאשר נותן עונש עבודות שירות לאנס שהורשע?4

 כך חמור. -*שאפשר לאנוס מתי שרוצים ושהעונש לאנס לא כל

 *שאונס זה משהו לגיטימי ושאין החמרה בנושא.

 *שהוא אידיוט.

 *שופט מניאק.

 *לדעתי ההקלה בעונש היא בלתי נסבלת.

ום, רוב האנשים חשבו בצורה שדומה לזאת שלנו. אנס צריך לקבל את העונש שמגיע לו, השופט צריך לתת את העונש לפי  לסיכ

  /ןחומרת המעשה ולאישה שהולכת חשוף לא מגיע להיאנס רק בגלל מה שלבשה. אנחנו מקוות שהארנו את תשומת לבכם

 ופתחנו לכם/ן נקודות מחשבה שונות לגבי הנושא.  


