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מעבר לבנאליה של הרוע, כפי שהיא משתקפת  "
באירוע הזה, מעבר לקהות החושים הבלתי נתפשת, 

ובדה כי ככל הנראה לא היה במקום לו אדם ולע 
אחד או דמות אחת שמנעו את הזוועה, את הפרשה 
מלווה גם ידיעה נוספת, עמומה אך רוחשת, מנסרת  

את התודעה. הידיעה כי אין זה ליקוי מאורות חד  
פעמי, התרחשות בלתי נורמלית בעליל, שקרתה  

כמו פלישת חוצנים. האונס באילת קיצוני ואכזרי גם 
גלל ריבוי המשתתפים, גם בגלל הפרופיל  ב

,  )הארץ .קשורתי הגבוה. אבל אין זה אירוע חריגהת
 (בעקבות האונס באילת - 24.8.20

 

 

 מערך שיעור לחט"ב ולתיכון   –? אלימות מיניתבכיתה על איך לדבר 
 
 

 

 

האונס באילת זעזע את הארץ, תגובות מגנות של אישים 

שונים, הפגנות בכל הערים, והעלאה של הנושא הלא חדש 

הזה למודעות הציבורית. מחנכות ומחנכים רבות/ים 

 את הנושא לכיתה? איך עסוקות/ים בשאלות: האם להביא

להביא אותו? האם להתייחס ספציפית לאונס באילת או האם 

להתייחס לתופעת האלימות נגד נשים? האם אני יכול/ה 

או האם צריך להביא  להביא את הנושא בפני התלמידות/ים

מישהו מבחוץ שמתמחה בנושא? האם לערוך שיח בקבוצות 

 אלות נוספות. נפרדות לבנות ולבנים או שיח משותף? וש

יעור זה לא נענה על כל השאלות, אך נציע פעילויות שיסייעו לכן/ם לפתוח את הנושא בכיתה, לדון בו, במערך ש

 לעורר חשיבה ביקורתית סביבו, ובעיקר לאפשר לתלמידות/ים לשתף ברגשות ובמחשבות ולהעלות סימני שאלה.  

 kShutterstoc / Roofsoldier צילום: 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 מהלך השיעור

 בהמשך( זה לשיעור שלם מובאת ד' )הרחבה של חלק 10שיר פתיחה  - 1חלק 

זי כהן(, נשמיע לתלמידות/ים ומ " )הדג נחשמילות השיר "אין לי אף אחדנחלק לתלמידות/ים או נשלח להן/ם את 

 , והן/ם יקשיבו לו כשהמילים מולם/ן. השיר את 

פעילות אישית:  בתום ההקשבה לשיר, נבקש מהתלמידות/ים לסמן בטקסט )או לכתוב בצ'ט הקבוצתי אם השיעור 

 מתנהל בזום(: מילים או משפטים, שתופסים אותי במיוחד, שמעוררים בי רגש, שאלה או מחשבה. 

 ישתפו מה סימנו ומדוע. תלמידות/ים יאה: מספרשיתוף במל

 ד' )ניתן גם להרחיב חלק זה לשיעור שלם(.  20 –: מיתוסים 2חלק 

חלק זה מתבסס על מידע מן האתר של מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. נכין מראש משפטים על 

מבוססים על   ס שהן מיתוסים, שאינםרצועות בריסטול )או במצגת(. המשפטים מייצגים עמדות רווחות על אונ

 ומשתיקים את התופעה:עובדות, 

 "הגזימו לגמרי, היום כל דבר כבר נחשב אונס"

 " ....אצלנו אין אונס, זה רק אצל ההם... שם.. ב"

 "מה, אבל הוא לא הרביץ לה או משהו... זה לא שהוא קשר אותה"

 "?תראה איך היא מתלבשת, מה הפלא שנאנסה"

 "?וא נאנס ל להיות שהר! איך יכואבל הוא גב"

 "?האונס היה במשרד שלו? באמצע היום? איך יכול להיות"

 "תראי אותו... נראה כמו אנס"

 "אם היא לא הלכה משם, סימן שהיא רצתה"

 "?מה היא נזכרה רק עכשיו"

 "?היא עלתה אליו הביתה, למה היא ציפתה"

 "!?ראית איך היא נראית? מי יגע בה בכלל"

 "התנקם בגבריםעל אונס כדי ללוננות נשים מת"

 "גבר לא יכול להפסיק באמצע קיום יחסי מין "

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=4669&wrkid=444
https://www.youtube.com/watch?v=jhKe1L6jOaY
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נחלק למספר תלמידות/ים את המשפטים. ניתן כמובן לבחור חלק מהמשפטים ולארגן אותם לפי סדר שמתאים לנו. 

 כל תלמיד/ה יקראו את המשפט שקיבלו בקול. אחרי כל משפט נערוך בירור ודיון קצר שבו נשאל: 

 ? האם נכון או לא נכון •

 למה זה מיתוס?   •

 את מי או את מה הוא משרת?  •

 ומה האמת?   •

 .בקישורתשובות ונתונים לגבי כל מיתוס נמצא 

 יעשוסימבולי לניפוץ המיתוסים, וכך  הכיתה, כאקט יב באמצעלפח שנצ וישליכואותו  יקמטואחרי שדנו במשפט, 

לגבי כל אחד מהמשפטים/המיתוסים. )אופציה נוספת היא לכתוב כל משפט על פתק, להכניס אותו לתוך בלון 

 ולנפח את הבלון. בכל פעם מישהו/י אחר/ת יפוצץ בלון, יוציא את הפתק ויקרא אותו(. 

 ד'( 15) ביקורת על השיח הציבורי – 3חלק 

באילת רק אל   "האונס הכתבה:, כל קבוצה תקרא את  5-4צות: נחלק את התלמידות/ים לקבוצות של  פעילות בקבו

  י(. ן גבא, אודליה דיי23.8.2020גלובס  ) תקראו לזה טרגדיה"

 מה אני חושב/ת על כך?ו ותענה על השאלות: מה עמדת הכותבת?  

 ונשאל: , ערכת קלפים של עמותת קדמה, מקלפת"שאלות )קלפים( מתוך " 4 -דיון במליאה: נשתמש ב

 לפי עמדת הכותבת על התגובות לאונס באילת:  

 מה מספרים לנו? ואיך מספרים לנו?

 מה לא מספרים לנו?  

 לעשות?(ואיפה אנחנו בסיפור? )מה האחריות שלנו? מה אנחנו יכולות/ים 

  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.1202.org.il/local/telaviv/information/what-is/myths-and-statistics
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340230
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340230
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ולשאול עליה: מדוע חשוב שגברים ייאבקו באלימות נגד נשים? מה גברים ירוויחו  הבאהניתן גם להציג את התמונה  

 מהמאבק הזה? 

 

 וויקימדיה

 

 .בעקבות השיעורשעלתה להן/ם תובנה  בצ'ט הקבוצתי: כל תלמיד/ה יכתבו על פתק או לסיום

: אפשר לבסס את השיעור כולו על השיר: "אין לי אף אחד" ולא רק כפתיחה. אם בחרת כך, נאפשר הצעה להרחבה

שאל את התלמידות/ים על מה  ליותר תלמידות/ים לשתף במה סימנו ונשאל מה מעוררות בהן/ם המילים האלו. נ

 השיר מדבר, באילו נושאים הוא עוסק. נקרא כל בית בנפרד ונדבר על מה שעולה ממנו. 

בבית הראשון מדובר על אלימות פיזית כלפי נשים, זוגיות אלימה, שלכאורה "מוצדקת" על ידי הבעל האלים בשל  

המקרים של רצח נשים. הבית מדבר גם על  מצוקות החיים. ניתן לקשור זאת גם לתקופת הקורונה שבה התרבו

אבל במקום לדבר מתחפשים כולם לדלעת".  , "כל השכונה שומעת כל השכונה יודעתההשתקה של האלימות: 

מה  – "אין לי אף אחד"למה היא קורית? נוכל לקשר כאן גם לשורה החוזרת בשיר:  –נשאל על תופעת ההשתקה  

דוע הנפגעת מרגישה לבד על אף שיש עוד כל כך רבות כמוה? למה  המשמעות שלה? למה "אין לי אף אחד"? מ

 השיר נקרא כך?

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Ribbon_Israel_-_%D7%90%D7%A1%D7%9C%22%D7%99_at_a_protest_in_Kikar_Rabin.jpg

