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  2010 דצמבר- אוקטובר

    וסלבה גרינברגאסנת להט דבר המערכת

שה צ שהגי" געשה המדינה עקב הבגבחודשים האחרונים

,  בגין היעדר ייצוג של אשה בוועדת טירקלَ�َ�ِ� -עמותת איתך

מעבר לשאלה אם עתירות כאלה מקדמות את . כנדרש לפי חוק

המאפיין המיוחד של , מעמד הנשים או מדרדרות אותו לאחור

הדרישה הוא שבוועדה העוסקת בביטחון תהיה נציגה של 

חון סוגיות הקשורות בביט. המגדר המודר תדיר משיח זה

אולם אנחנו . משפיעות השפעה מכרעת על גברים ונשים כאחד

, נתפסות כלא רלוונטיות בדיון בהחלטות שישפיעו על חיינו

 בדף המידע תוכלו לקרוא את מאמרה .במובן המילולי ביותר

 َ�َ�ِ� ענת טהון על השיקולים שהובילו את איתך של עורכת דין

 להצטרף לאשה בחרה לא אשה ,עם זאת. להגשת העתירה

, העתירה אמנם משתמשת בעקרון הייצוג ההולם .זו לעתירה

אך זהו מגוון , לנו מאוד שחשוב, "מגוון"ושמה דגש על 

אשה לאשה איננה מצטרפת . מאוד שלטעמנו הוא מוגבל

משום שעמדתנו העקרונית הינה שכל  לעתירות מסוג זה

קבלת  הנשים צריכות להיות בעלות יכולת להשתתף בתהליכי

תהיה פתוחה  האם הוועדה. טות המשפיעים על כולנוהחל

לנשים מן  וסיותלר ?למזרחיות? גם לפלסטיניות? לכלל הנשים

או שמא גם , את קולן בה האם כולן יוכלו להשמיע? הפריפריה

כך יש נגישות לעמדות  שלה גם מקום לאותה האשה היא תתן

ג עניין נוסף כאן הוא העובדה שוועדה מסו? של קבלת החלטות

 אם ,"המגוון"ועדה מסוג זה בו. מוגבלת זה היא כשלעצמה

אפילו אם . לעולם לא יהיה מגוון פוליטי אִמתי, יושג כזה

, קפת נאמנה את עמדתנושהפמיניסטית הרדיקלית שמ תיבחר

האם זו מסגרת ? תוכל להשמיע אותה בוועדה זו היא האם

אנחנו  ?באמצעותה אלטרנטיבה אִמתית שבכלל ניתן להציג

אשה לאשה מאמינות שהאלטרנטיבה נמצאת בחברה ב

  .האזרחית

, ן"נדל,  כלכלה–" גבריים"יש תחומים נוספים שנחשבים 

עם זאת יש נשים שחצו את הגבול . תעשייה ועוד, ספורט

כיצד הן ? איך הן הגיעו לשם. ומעורבות בתחומים אלה

האם הן אימצו את ? מתמודדות בסביבה גברית בעיקרה

ם כדי לפרוץ את הדרך או כדי להתקדם הקודים הגבריי

 ?האם אפשר להיות פמיניסטית ולעסוק בהם? בתחומים אלה

של נשים עם סד הציפיות  דף המידע מציג התמודדויות שונות

בסֵפרה הגברית  בין אם, הנורמטיביות בחברה פטריארכלית

 .אם בזירה הביתית ובין

 מתן עדות במשפט של – חווייתי במוסקבה
  ריטה חייקין   סוחרי נשים

מתקיים בבית המשפט שבמסגרת הליך , 2010בחודש ספטמבר 

מסרתי עדות נגד סוחרי , הצבאי ברוסיה בעניין סחר בנשים

 על מנת לקדם בצורה ,עצורים במוסקבה וממתינים לדיןשנשים 

ניהול המשפט בתיק מורכב ביותר ולהתגבר על את משמעותית 

התיק הינו  .משפטבהם נתקלה התביעה הרוסית בשהקשיים 

תיק . אחד הגדולים ביותר בתולדות רוסיה בפרט והעולם ובכלל

 הוא . החל המשפט2008שנת  וב,2007נפתח בשנת החקירה 

חקירה התיק  . בפרברי מוסקבההמחוזימתנהל בבית המשפט 

צוות  הדוק עם עולהפוף תי שנים בש3-לאומי מתנהל כ-ןביה

שירות , אביב- תלר"מיוחד למאבק בפשיעה מאורגנת של ימ

משטרת , רוסיתהצבאית הפרקליטות ה, הביטחון הרוסי

- בלרוס בגין פעילותה של הרשת הביןאוקראינה ומשטרת

 . עמדו אזרחי ישראללאומית של סוחרי נשים אשר בראשה

 6,  סוחרי נשים ברוסיה13כתוצאה מהחקירה המאומצת נעצרו 

  סוחרי11- סוחרי נשים בבלרוס ו3, סוחרי נשים באוקראינה

 לנאשמיםהוגשו בישראל  .נשים בישראל ובהם ראשי הרשת

,  הכוללים סעיפי סחר בנשים,כתבי אישום מן החמורים ביותר

כתוצאה . ומים ובכוחסחיטה באי ואינוס,  חטיפה,זיוף מסמכים

מכך הפסיקה להתקיים הרשת הגדולה ביותר באירופה של 

סוק בזנות נשים לעיה אשר סיפקה את מרבית ,סוחרי הנשים

 עד ,בשטחמיד הורגשה זו  תוצאה .ארצות אירופהללישראל ו

מסוחרי הנשים אשר שניים  .ויזות מרוסיה לישראלוכדי ביטול ה

ם הידי הפרקליטות הצבאית ברוסיה -המתנהל עלמופעים בתיק 

- על2009שנעצר במרץ , ורמי סבן, שנעצר במוסקבה ,אבי ינאי

 תבלעדישליטה  סבן שלט רמיוא שהחשד ה. אביב- ר תל"ידי ימ

אבי ינאי ו ,ם לישראלל המעבר של נשים דרך הגבול ממצריעל כ

דירה בלסוחרי נשים מכירתן לנשים וההיה אחראי למיון 

 כאשר ,ןעלה פרט מענייתיק חקירה בבמסגרת ה .מוסקבהב

אל החלו לחקור נשים אשר נסחרו לישרהרוסים חוקרים ה

 לגירוש בישראלת ההמתנה בע הנשים ציינו כי. והוחזרו לרוסיה

יחד  שה בשם ריטה חייקיןאשם  שהו במתקן משמורת ופגשו הן

 לחוקרים .עם נשים אחרות שהעניקו להן הסבר על זכויותיהן

 זמן כה רב  ששוההריטה חייקין זאת מיהרוסים לא היה ברור 

ר "הגיעו חוקרים מימכאשר , 2008בשנת רק . במתקן הכליאה

ריטה להם מיהי  התברר , חיקור דיןלצורךלמוסקבה אביב - תל

   .שמורתהמה שלה במתקן ת השהיימטרייתה ומה החייקין 

  5' המשך בעמ



  

  מכתב לכאן

  פֵרדה מהטור של חנה ספרן

אמרת . פעם אמרת לי שהכתיבה באה לך בקלות

שאת מצליחה להתיישב מול המחשב והמילים 

לא לכולנו הכתיבה באה בקלות . פשוט יוצאות

במיוחד , דהכתיבת מכתב פֵרב במיוחד, כזאת

בהן קראנו את הטור שכך הרבה שנים -אחרי כל

  .שלך

קראנו את המילים שלך בזמן שעוני הוצף 

בזמן שסחר בנשים בישראל התרחב , והושתק

ח או ובזמן שנשים הודרו ממוקדי כ, ושינה צורה

  אתבזמן שגזענות גילתה, שולבו בהם לכאורה

ות התקרבו בזמן שמלחמ, פניה והסתתרה שוב

כי המלחמות פה לא באמת מתחילות (והתרחקו 

קראנו כשאילצת אותנו מדי ). ובעיקר לא נגמרות

קראנו . חודשיים לחשוב מחדש על הדברים

כששיתפת אותנו בכוחות העצומים שמצאת 

וגם כששיתפת בגילוי לב , בעצמך ובנשים סביבך

קראנו כשהשמעת את . ברגעי הייאוש והעייפות

וכאשר השכלת ברגישותך ,  הייחודי,קולך האמיץ

, לנצל את הפלטפורמה שניתנה לך להשמעת קולך

, לשם קשירת קולך בקולן של נשים אחרות

שהכתיבה לא , מושתקות יותר, מוחבאות יותר

  .  כזאתבאה להן בקלות

כתבת בשם , מכאן ומשם, במשך שנים, וכך

ת תחושה השריתמיד . לנוואך כתבת לכ, עצמך

כור ולהזכיר בכתיבתך כל אחת שאת מצליחה לז

 כפרטים וכחלק מקהילה –ואחת מאתנו 

הראית לנו עד . פמיניסטית החותרת תמיד לשינוי

הוא , כמה הפמיניזם הוא סיפור שאינו נגמר

 תדיר נקודות מבט יםאיך מתווספ. תהליך ספירלי

שאלות חדשות שצריכות , והתייחסות שונות

לים איאלים ישנים לנתץ ואידיאיד, להישאל

  ).עד הניתוץ הבא(חדשים לשאוף אליהם 

לפני כמה שנים כתבה אחת ממתנדבות דף המידע 

דברים שרק אחרי כמה חודשים " דבר המערכת"ב

. גילינו שכתבת בטור שלך כמה שנים קודם לכן

המקרה . לא הייתה באמת סיבה לכעס. לא כעסת

, רק הראה עד כמה המילים שלך מחלחלות

תית והופכות להיות נשזרות במציאות המחשב

  . המודע הפמיניסטי שלנו-חלק מתת

החוויות והתובנות , תודה על כל המחשבות

   !אוהבות אותך. שחלקת אתנו במהלך השנים

  מיקי

  

, אסנת להט: מערכת
טל מטלון , מיקי

 סלבה גרינברגו

  לא רוצה להיות אימא

אני רואה את המבט מלא הספק בעיניים שלכם כשאני אומרת . לא מאמינים

היא משלה את "מבט שמשתמע ממנו . שמעולם לא רציתי להיות אימא

היא מנסה לשכנע את עצמה כדי שהיא לא תחוש צער שאין לה ילדים . עצמה

  ".עקב נכותה

 אבל הוא –כלומר יש קשר . אבל אין קשר בין הנכות שלי לבין ההחלטה

 וחצי עקב תאונת דרכים שאירעה 19השתתקתי בארבעת גפיי בגיל . הפוך

וכיוון שחיי , +100%ת נכות ל בדרג"בזכות היותי נכת צה. בגין תפקידי בצבא

יכולתי לסטות בקלות מהנתיב הנורמטיבי ולעשות , השתנו בתכלית השינוי

לא היה עולה על דעתי (למשל ללמוד לשון עברית , ככל העולה על  רוחי

להתנדב במקום לעבוד ובין השאר גם לבחור לא להביא , ...)אלמלא התאונה

אינו מצפה ממני לדבר , חתילפחות מבני משפ, אף לא אחד. ילדים לעולם

  .כל שאר הישגיי הם רווח צרוף. מלבד שאהיה בריאה ומאושרת

בפעם היחידה שהחזקתי תינוק לפני התאונה . מעולם ילדים לא עניינו אותי

מעולם לא . עשיתי זאת למשך דקה ואחר כך העברתי אותו בשמחה לחברתי

... כה בתלםשיא ההלי(הייתה לי משאת נפש שאתחתן ותהיה לי משפחה 

אבל גם לא חשבתי על משפחה ללא בן זוג או , )?האם חייבים בכלל להתחתן

, לעומת זאת, אחותי התאומה. הנתיב הזה לא עניין אותי כלל. ללא חתונה

אף שהיא מבשלת ( ואפילו אספה מתכונים 17רצתה להיות אימא מגיל 

להדגשת הרי לכם קבוצת ביקורת . היום היא נשואה ואם לשניים). מזעזע

  .טענתי

השיתוק . חשוב להבהיר שאישה פגועת חוט שדרה יכולה ללדת, ודרך אגב

ואם היא . אינו פוגע בפריון או בתשוקה או במיניות או בכלל בהיותה אישה

העובדה שרוב המרפאות . תמיד אפשר לקבל סיוע, כמוני, משותקת בידיה

בלשון , חס לא נאותשנשים עם מוגבלות זוכות לי, הגינקולוגיות אינן נגישות

אינה מונעת מהן ללדת , במרפאות פריון ואף בחדר הלידה עצמו, המעטה

  ).כמו כל אישה, מוצלחות יותר או פחות(ולהיות אימהות 

לפעמים נראה לי שבשאלה אם יש לי בן זוג ואם יש לי ילדים טמונה משאלה 

,  כלומר.שהאסון פחות נורא, שיש תיקון לנזק) או השואלת(מצדו של השואל 

ואם ,  היה מוכן השלים עם הנכות ולבחור בי כבת זוג– גבר –שאם מישהו 

  ". אישה פגומה"אני פחות , הגוף המשותק שלי הביא ילדים לעולם

  .אבל אישה אינה פגומה אם אין לה ילדים

  .ואישה אינה פגומה אם יש לה נכות

ברתיים אינה צריכה לעמוד בסטנדרטים הח, ולמעשה כל אחד ואחת, ואישה

אם יש משהו עצוב בסיפור הוא שהנכות היא ששחררה ". בסדר"כדי להרגיש 

ושאיני יודעת אם אלמלא היא הייתה מתרחשת הייתי , אותי מהכבלים הללו

  . משתחררת מהם ובוחרת בחירה אמתית וכנה בחיים ללא ילדים

 .עצוב

  קולקטיב
  

  20:00 בשעה 28.10-ה, יום חמישי
  20:00 בשעה 30.11-ה, יום שלישי
  20:00 בשעה 26.12-ה, יום ראשון



 

  ? להשמעת קולנו הינה המקום הנכון האם ועדת טירקל- צ טירקל  "בג

   משפטניות למען צדק חברתי–) מעכי( َ�َ�ِ�עמותת איתך , ד ענת טהון אשכנזי"עו

הקימה ,  כבד משקללאומי- ןתחת לחץ בי, ל נפצעו" אזרחים ומספר חיילי צה9בו נהרגו ש ,2010 במאי 31בעקבות אירוע המשט מיום 

ועדה זאת תבחן את אירועי המשט ואת לגיטימיות ועל מנת ש, רקלטי' ועדה בראשות השופט העליון בדימוס יוממשלת ישראל את ה

צרמה במיוחד . עדה וסמכויותיה המוגבלות זכו בציבור לביקורת רבהו הרכב הו.המשטתקופת טרום , מדיניות הסגר ברצועת עזה

, היוון קבוצות האוכלוסיממג, בניגוד לחוק שיווי זכויות האישה המחייב מינוי נשים,  נעדרו נשיםהוועדההעובדה כי משולחן 

  .עדות ציבוריותובו

נגד יפעלו , ים האחרונות ליישום החוקהפועלת בשנ َ�َ�ِ� ובתוך כך עמותת איתך ,היה נראה אך טבעי כי ארגוני נשים, לאור זאת

יתה מובנת יהההחלטה להגיש עתירה לא , על אף הפרת החוק הבוטהו, אולם. כפי שפעלו נגד ועדות ציבוריות בעבר, הוועדההרכב 

ה רק תעצים את הלגיטימיות הציבורית נגדעתירה ש ו,ועדה ריקה מתוכןוהחשש כי מדובר ב: רבות היו השאלות והתהיות. מאליה

 הוועדה הרצון להביא לשולחן ,התחושה כי גם אם תוצג בעתירה דרישה לייצוג נשים ;תיתן גושפנקא למסקנותיהדווקא היא שלה ו

אם דרישתנו להביא לייצוג נשים הינה למינוי ההדילמה  ;ייגנז, זאת הנעדרת מן הליכי קבלת ההחלטות, אחרת, נקודת מבט מגדרית

השונה מהעמדה השלטת והמוכרת במסדרונות בעלות גישה , או שמא יש ברצוננו נשים מסוימות, באשר היא אישה, כל אישה

  .  ועדות הציבוריות כיוםוה

שוב , ידי הוספת שני חברים נוספים- הורחב עלהוועדהפורסם כי הרכב , נות את משמעותןבעודנו מתחבטות בשאלות המוצגות ומלב

נגדה ובמקביל הוחלט לעתור , עדת בדיקה ממשלתית לכדי והוועדהבד בבד עם הרחבת סמכויות , נוכח פרסום זה. ללא ייצוג לנשים

יות אשר ביכולתן להוסיף ניתוח מגדרי של הנושאים  לזמן מומחהוועדההדורשת מ, המוגשת בימים אלה, לוועדהלהגיש חוות דעת 

  .בוועדההנדונים 

 הנושאים העומדים על סדר יומה של באופיראוי להדגיש כי הבסיס המשמעותי להחלטה לעתור ולא לעמוד מנגד נעוץ היה בעיקר 

נשים באשר , מדיני-לות נופך בטחונידונות סוגיות הנתפסות כבעיעת נ, 2010שנת , זאת נוכח העובדה המוכרת לפיה גם כיום. הוועדה

להביע ;  ועדת טירקל ביקש לענות בדיוק להדרה זאתנגדהרצון לעתור , אשר על כן. החשיבה והשיח המגדרי, הן מודרות ובתוך כך

.  רבים כבלתי רלוונטיתידי-עלבמקום אשר תפיסת העולם המגדרית עלולה להיתפס , בכלים המשפטיים העומדים לרשותנו, מחאה

יכול להוביל למינוי נשים ולליבון ציבורי ,  טירקללוועדתצ אודות השאלה האם יש למנות נשים "את מתוך האמונה כי דיון בבגז

  . ליבון אשר יכול לקדם בצעד אחד נוסף לעבר הכללת נשים ונקודת המבט המגדרית בשיח של המיינסטרים, בנושא

בית המשפט העליון קבע ללא סייג כי  –צלחה של ממש היה ללא ספק ה, ותיוכמו גם הדיון הציבורי בעקב, הדיון המשפטי בעתירה

אמנם לא מונתה . הדיון הציבורי סער ומכל עבר נשמעו קריאות למינוי אישה; המדינה הפרה את חובתה וכי ראוי שתמונה אישה

לפיה מינוי גופים , תיתאִמאשר כבר מסתמנת כ, אישה בסופו של יום אולם הביקורת אשר הוטחה בממשלה יצרה את התחושה

האם דיון אשר נותר ברובד ? האם לכך פיללנו, ועדיין נותרה בעינה השאלה. חוקי או ראוי, ציבוריים ללא נשים לא יהא יותר מקובל

  ?יוביל אותנו לעבר שינוי השיח המבוקש, של שאלות ייצוג ולא מהות

הוביל ללב הדיון הציבורי את בחינת שאלת שיתופן של נשים , בלותיועל אף מג, הדיון המשפטי; לעניות דעתי התשובה לכך היא כן

נשים קובעות מדיניות בהליכים של 'בנוסחה של , נשים וביטחון – תחילתה של ההכרה בחיבוראת עדות ביטחוניות ואולי ובו

אין בדיון . נקודת מבט נשיתודאי אסכים כי רחוקה עוד הדרך להשפעה עמוקה ועניינית בשאלה מהו ביטחון מ, עם זאת.  'ביטחון

לפעול , הוועדה חברי  עלכמו גם, אין בו כדי להשפיע על חברי הממשלה; עדת טירקל כדי לספק את מטרתנו להביא לשינוי השיחובו

לראות כי ביטחון איננו רק צבא אלא בחינת , רחבות יותר, לנתח ולהתבונן בשאלות הביטחון בעיניים שונות, בכיוונים אחרים

, ניתוח מצבן הכלכלי של נשים ונערות בתקופת לחימה, בחינת מצבן של נשים במישור האישי, רסים העמוקים של הפלסטיניםהאינט

אך לא , הינו בגדר צעד הכרחי, אפילו נשים באשר הן, תהליך אשר ייצוג נשים; לכך נדרש תהליך ממושך יותר. כמו גם בימי שלום

 השאיפה לכלול –דה גם שאיפותינו הדרך עוד ארוכה ולִצ. עת מגדרית הינו בגדר צעד נוסףתהליך בו דרישה להכללת חוות ד. מספיק

ודקת וראויה צ, השאיפה לכלול ראייה אחרת. ללב העשייה, נשים מושתקות ומודרות, יהיממגוון קבוצות האוכלוס, נשים רבות

  .מה גם תקווהכזאת המביאה ִע, יותר

, טיפול בבני השני יחד עם כתיבת העתירה בשיתוף עם חברותיי לעמותהה. חופשת לידתיימי העתירה היו שלהי ; ובנימה אישית

 הקושי והאתגר הקיים בשילוב וכריכת העבודה –וית המגדרית במשמעותה הבסיסית והיומיומית הפשוטה ביותר והעמידו את הז

אלא שהמארג המיוחד שנוצר בין . ודאי לרבות, המפגש בין העולמות אינו אלא עוד רגע מוכר. והמשימות למול הרצון לטיפול מסור

כי העיניים הנעוצות בי רוצות . את התחושה כי דרישתנו הינה נכונה, באופן אישי, נסך בי, ינקות ודרישה לכלול נשים, צ"לידה לבג

 .זהו סיפורי. משמעות נוספת לחיים, שיח אחר, תקווה



  

   הורים מבוגרים ןם שיש להינשלקבוצת תמיכה 
  )זה שם הקבוצה שהחלטנו עליו(

  
בנושא הקשיים בהתמודדות עם זקנתם של הורינו ועל הצורך  ,בינינות אקראיות על בסיס חברי ואישי ובשיחו, ושיתוףאחרי שנים של דיבורים 

ואכן נפתחה קבוצה  . לנשים שיש להן הורים מבוגריםתמיכה להירשם לקבוצתלאשה יצאה סוף סוף קריאה באשה , לנושא להקים קבוצת תמיכה

עצמאי בלי   באופןתפעלהקבוצה הוחלט כי .  האופי שתשא הקבוצהבפגישה הראשונה נערך דיון על . נשים10 ונרשמו אליה 2009כזו באוקטובר 

עקב חשיבות הרצף של  , נוספותשל פעילות הוחלט לסגור את הקבוצה למצטרפות חודש לאחר .כל שבועיים למשך שעתייםותתקיים הנחיה מבחוץ 

מלבד זמן המסגרת של , שלא נלחץ לתוך לוח זמנים, שלהםלמפגשים היה אופי כמעט קבוע מבחינת המבנה  .ומה אמון וכד,בניית אינטימיות הדברים

הקורות אותן על שבו הן שיתפו  ,סבב בין הנשיםבתחילת כל מפגש נערך  .חלוקת הזמן בתוך הפגישה נקבעה בכל פעם בהתאם לצרכים. שעתיים

 בהםשלמעט במקרים ,  נושא שעליו נדבר כולנו קבענוסבב הזהלאחר ה.  שקרו להןדברים אקוטייםעל או /ו שחלפו מאז הפגישה הקודמתשבועיים ב

ומהר , הנושאים שעלו היו דומים ברובם אצל כולנו .  בפגישה תשומת הלב מלואלהן את אז הקדשנוו , לפתור מצוקות ובעיותדחק להןנשים שהיו 

נפשית , מבחינה פיזית, נמצאים באותו מצבאף שלא כל הורינו , )כמו בכל קבוצת תמיכה מן הסתם( דברים םשרובנו חוות את אותמאוד התברר לנו 

 כיצד הם – העולםכלפי  כלפינו ו שלהםההתנהגות ונפשי של הורינווהרפואי הקטיבי יהמצב האובי, למשל. נושאים רבים עלו בפגישות .או מנטלית

במתן לגיטימציה לקשת ,  לקושיית בתמיכה רגשזו בזונעזרנו  .מםת עו מתמודדחנוכיצד אנם שלנו בהקשר הזה וקשייה םמה, משפיעים עלינו

החל ,  בכל היבטבטיפים פרקטיים מובן שעזרנו ונעזרנו. טימי להרגיש כבתשאנחנו חשות כלפי ההורה ובהסכמה שכך לגי" האסורים"הרגשות 

אנשים זקנים או  להשונות הקיימות  והמסגרותהאפשרויותמהן , העזרה והפתרונות שהמדינה נותנת בכל תחום, החוק ,מנושאים כמו בתי אבות

  העצות, קיום הקבוצה בזכות הכוחותהקשיים במהלךווח על שיפור בהתמודדות עם יד חלקנו הגדול . ועד להמלצות על רופאיםגריאטריים וכן הלאה

שנתנו ליווי כמו גם ב  ,םומתעניינימיילים תומכים בבטלפונים ו – קשר הדדי גם מחוץ למפגשיםבינינו ונוצר מאוד נקשרנו  .קבוצהנתנו בוהטיפים ש

.  והוחלט בו להפסיק את פעילות הקבוצה27/7/2010-המפגש האחרון התקיים ב .שהיה להן קושי רגשי או מעשי לבצע אותן לבד, לחברות במשימות

להמשיך  תעוניינואחר כן היו מחלק ואילו , מהנשים חשבו שאין להן צורך או חשק יותר לדבר בקבוצה רק על ההורים חלק –  חיוביותהיוסיבות ה

   . שתתארגן באותו הנושאדשהת תמיכה חבקבוצ

, נחצית בין הרצון לעזור ולסייע, עם עצמי ועם אמא שלי" לּוּפ"הייתי במעין .  כששמעתי שנפתחת קבוצה כזו הרגשתי שהגיע אלי קרש הצלה:שרית

שאני כועסת עליה סתם , גשות אשמה שאני לא עושה מספיקלבין חוסר סבלנות ועם הדובדבן של ר, לבין תחושת האחריות, לבין תחושת החובה

הראשונה היתה בכי אחד ארוך וממושך " הופעתי"ו, כי לא הייתי בארץ כשהתקיימה הפגישה הראשונה, יהיהגעתי לפגישה השנ .ושאני בת לא טובה

אך תמיד ,  תחושת חובה ואחריות קבוצתית בלבדולפעמים הלכתי מתוך, לעתים חיכיתי בקוצר רוח לפגישות . של חוסר אונים ותסכול מוחלטים

הגעתי היום למקום בו אני יכולה היום להיות הרבה , שהפגישות של הקבוצה היו בהחלט חלק חשוב ממנו, בתהליך ארוך. יצאתי עם משהו מהפגישות

לדעת לא לקחת את הכל על עצמי , יותר כלפיהלהיות סבלנית , לדעת שאני עושה את זה גם למעני ובשמחה, יותר שלמה עם מה שאני עושה למען אמי

עיקר  . ולקחת את חלקי באחריות מתוך בחירה, ולהעביר לה את המסר שגם היא יכולה להיעזר בהם יותר, כדי לתת מרחב לאחי ואחותי לעשות יותר

  לדעתי עדיף שתהיה הנחיה –הערה לצורת העבודה בקבוצה  . לפעול עם יותר סבלנות אהבה ופחות כעס–השינוי שאני רואה ומרגישה 

   .למיקוד וניצול טוב יותר של הפגישות, מקצועית/חיצונית

  !זה עשה לי טוב ורע:  בקבוצה למדתי שיחסית לאחרות אין לי מה להתלונן על אמי:תלמה

ידעו לשתף בבעיות שלהן ראשית אני מודה לכל חברות הקבוצה ש . השתתפתי בקבוצת הנשים הראשונה של נשים המטפלות בהורים מבוגרים:נעה

שמחתי אם אצל חברה חל שיפור  .קבלתי לגיטימציה לחששות שיש לי למצבה ותפקודיה. למדתי שאמי שונה משאר האימהות .היולתמוך אחת בשני

  .נה הבאהאסיים בתקווה שתהיה קבוצת תמיכה באשה בש .או נמצא טיפול טוב יותר להורה והתחזקה התובנה שלטפל בהורה זו זכות ולא חובה

ובכל זאת הם זקנים ויש על מה לדבר , ההורים מתפקדים,  בסדרלאמרתי שאצלי הכו.  הייתי בין הראשונות שהתגייסו לפתוח את הקבוצה:ארנה

 ועדיין חשבתי שאצלנו הכל ,בפגישות הראשונות סיפרתי על אבא והקשיים עמם אמא מתמודדת. בקבוצת תמיכה לנשים המטפלות בהוריהן הזקנים

ואמנם נמצא ,  אבא ביקשתי מאמא שתזמין אבחון למצבו הקוגניטיבי של, ובעזרת העצות והתמיכה הטובה של חברות הקבוצה, עם הזמן. שורהכ

היה לי מאוד קשה בהתחלה להפנים את מצבו ולקבל את העובדה שהוא ]. שדומה מאוד בסימפטומים לאלצהיימר [תשהוא סובל מדמנציה וסקולארי

במחלקת , הבנו שאין ברירה והוא חייב להיות בבית אבות,  ורק כשהמצב נעשה ממש קשה וכבר בלתי אפשרי היה לטפל בו בבית.הולך ומתדרדר

החברות . תם ולא יכולתי להשתתף פיזית במפגשי הקבוצה בחודשים האחרוניםביליתי את כל השבוע ִא, בגלל שההורים גרים באשקלון. תשושי נפש

, החום. אני מאמינה שיש מקום וצורך לקיים קבוצות תמיכה לנשים .תי ותומכות בי מרחוקוהרגשתי כיצד הן ִא, מייליםהיו אתי בקשר טלפוני וב

תיקות ותודה מכל הלב לכל חברותי הו .החיבוק הקבוצתי מאוד מאוד עוזרים לעבור את התקופה הקשה הזאת בצורה חיובית ומיטיבה, הייעוץ

   .אושר ואריכות ימים עם איכות חיים, אחלת לכולנו בריאותוהחדשות שהכרתי בקבוצה ובעיקר מ

י ביחסים שלהם יי כלפי הורי ומצד שני מנסה להבין את ילדיאני מעבדת מצד אחד את רגשות.  הפגישות שלנו היו ועדיין מהוות חומר למחשבה:עדנה

מתגעגעת וחושבת . תודה לכן. האהבה שעטפה את כולנו בשנה הזוהתמיכה ו, וזאת יכולתי לעשות אך ורק אחרי הפגישות שלנו .י ולהיעזר ולעזוריאל

  .על כל אחת מכן

נפגשנו כל שבועיים והבאנו לקבוצה את הניסיון  .תובנהורגישות , עצמהבעלות נשים קבוצת עם מפגש והשיתוף היה ה,  עבוריהכי חשוב ראשית ו:צפי

תחושתי . מיידית  תשובהמצאנולא שולפעמים מתסכלות מאחר  מסובכות, ונותהסוגיות היו מאוד מגו. מזדקניםה נוהוריהנוגע להאישי שלנו 
למען , ולשתףללמוד יותר עליהן ולהיות מסוגלות להתחלק בהן  , שעלינו להתמודד אתןהאישית היא שזו אחת מהסוגיות האנושיות העיקריות

  ...מערכות יחסים טובות יותר בין כולנו
ומאחר שיש נשים בקבוצה הזו שכן רוצות , ים ששמעו על הקבוצה גילו התעניינות ורצו להצטרף אליה מכיוון שבמשך השנה נש  –לסיכום  

הורים בנשים בקשיים לטפל  דאשה לאשה קוראת לנשים נוספות שיש להן רצון להתחלק עם עולפיכך  , להמשיך ולקיים קבוצת תמיכה בנושא
  .אחרי החגים  שנוכל לפתוח קבוצה חדשה כדי–באשה לאשה  אצל סלבהדםבהק רשםילה, ם ורוצה לדבר על זהממבוגרים או להיות ע

  



  


	� و������� ���  
  סדרת קולנוע ופמיניזם

  
  

  ושיחה עם היוצרת" המלכה חנטרישה"רט  הסהקרנת
  במאית הסרט, ישראלה שאער מעודד

  19:00בשעה , 22.11, יום שני
 �
�����"��ض ��� ��� ا�	
���" ا�	� �  و���


دد�� ��  ����� ا�����, ���ا���� �
����22.11,�
م ا� , ��  19:00ا��

  
  ושיחה עם היוצרת " נשות החמאס"הקרנת הסרט 

  אית הסרטבמ, סוהא עראף
  19:00,  בשעה28.11 , יום ראשון

 �� ا�	#��"" ���ء �	�س"��ض ��  و�&�د$� 
  ����� ا����, ()' ��اف

28.11, �
م ا�+*-� 19:00,  ا��
  

  קולנוע מצרי פמיניסטי
  חוקרת תרבות ותקשורת , רשא פודה

  19:00בשעה , 29.12- ה, יום רביעי
����� ���'� �	
��  

�5 +4رة و, روش /
دي+  ا89ل6
  19:00ا���� , 29.12 ا;ر�6ء�
م 

) و�����)� *
+ ���  
  סדרת סקס לסבי ופמיניזם

  

פמיניזם ,  סקס לסבי- ��-� ا�#,ءההנאה שבאיטיות 

) וטבעונאות)� *
+ ,��/�#
  ا�
���� وا�

 נועה יושפה��
� �
<  
  20:00בשעה  ا���-, 21.10, יום חמישי �
م ا��<�=

  

��� מרחב משלנו�
� ��  
?>@A>�س ا��ن 6�+� D��Aح ا��6� ا�>�@  

 ��
+� ا>5�� FG6*ا D��Aا� H�
ا�- ا��< H���5- او آ��-��
�<    

 איך אנחנו :או בין פתיחות מינית לתחושת בטחון בקהילה
- לסבי-מתמודדות עם אלימות מינית בתוך מרחב נשי

 ��� و��DK. פמיניסטי�
<  
  נועה שלם ומיקי

  20:00 בשעה  ا���-,14.11, ום ראשוןי �
م ا�+*

   מהאישי לפוליטי–נשים ופחד 
את מי משרת הפחד הזה , למה כולנו מפחדות מתקיפה מינית

  ?ומה הוא גורם לנו
  . פעילה פמיניסטית ועובדת סוציאלית,שני וורנר

  20:00בשעה , 14.12, יום שלישי
�5 ا��1ص �-�م-ا�
��ء وا��1ف   

�� �ذا >�ف �<��>�D��A@*اء ا���ذا ,  ا� ��*م هMا ا��
ف و��
؟�� PQ�� �<��/ D<� ,���
�� و���� ا�@<�< �R�<.  

ء�S5م ا�
� ,14.12 , -� 20:00ا��
  

��ا6
� و����� ���  
  סדרת אזרחות ופמיניזם

  

  ודיון פתוח מחזה –ישנו שדה 
 ועדת ההיגוי של – 2000במלאת עשר שנים לאוקטובר 

מזמינות , שלום ובטחון ופעילות באשה לאשה, נשים
   ".ישנו שדה" של המחזה אותך להקראה
ן מרלו מחומרים דוקומנטריים 'המחזה נכתב על ידי ג

אחותו , הכוללים שמונה שנות ראיונות עם נרדין
  .2000שנהרג באוקטובר , הבכורה של אסיל אסלה

 הקראות והמחזות של 30במהלך חודש אוקטובר ייערכו 
  . מדינות שונות15-ב" ישנו שדה"

  20:00 בשעה, 17.10-ה, יום ראשון
78� 9��
������ و��8ش �>��ح-ه   

 �6

ات �+*اث اوآ@�) �W� ور�� �Q)�>62000 - ��Aا�� 
ء��� ��(��
ت /D ا��اة ���اة, ا�@R�
آ� , (Sم وأ�� و>�*�

�� +Z�"FZ�اءة >Y ا�<��+�� �  ".ه
ش ��@
حZ< *Z�� اءة�Z�6* ا�.  

���Z وا�
اد و� �� 
�@F>W9 D آ@Q\ ا�<��+�� ��' �* �ن ���
���6 �? >�د�Z� ات
�ن (>� ,S)ا F�)� ى�QKا� \G�ي , اMا�

 �6
  .D/ F@^2000 اوآ@
 *Z�@) �6
�� +FZ" ^�اءة و��ض ل SG30ل �)� اوآ@�" ه

D/-15���@�� دول   
17.10, �
م ا�+* , -� 20:00ا��

  

   סוגיות בנאמנות למדינה–אזרחות ואיחוד משפחות 
  המרכז המשפטי לזכויותעדאלה , ד"עו, סאוסן זהר

  20:00בשעה , 14.11, יום ראשון
   ���BC ا�(��A �8�و��- ا�	�ا6
� و/���� ا�-�@?ت

� زه�)
) ,���d� , ���^�ق ا
Zd� D<
<Zا� fآ�ا�� ا�<*�
Fا���ا( D/ ��6�ا��  

14.11, �
م ا�+* , -� 20:00ا��
  

 www.isha.org.il: יתכנו שינויים מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט  *אירועיםאירועיםאירועיםאירועיםEVENTS *   *�-����ت 

   דיגיטליים סרטונים ליצירת סדנה
 "מהאישי לפוליטי"

- אישי חיים סיפור המספרת יצירה הינו הדיגיטלי הסרטון
 .וקול מוזיקה ,גרפיקה ,תמונות באמצעות שמועבר פוליטי

 לספר אותו היוצרות לנשים מאפשרת הסרטון יצירת
 .פוליטי-חברתי-משפחתי-סיפורן האישי את שלהן בקולן

 תקשורת באמצעי שימוש עושה ,זה ייחודי כלי
 ישיר באופן מסרים העברת אלטרנטיביים המאפשרים

 ."ההגמונים הסף שומרי" של  תווך וללא
 אינן אשר נגישות ולוגיותבטכנ שימוש נעשה בסדנה

 ציוד או במחשבים מוקדם ידע מצריכות
 .אחר מתקדם

 של באורך אישיים סרטונים אוסף הם הסדנה תוצרי

 .דקות  -2כ

 הסדנה ומבנה מהלך
-מפגשים רצופים בימים חמישי משלושה מורכבת הסדנה

  9-12.12 -שבת ב-שישי
  18:00-21:00: חמישי
  10:00-15:00: שישי
  10:00-16:00: שבת

אז אנא הרשמי , מספר המקומות בסדנה מוגבל** 

  slava@isha.org.il :להבטיח את מקומך
  

  !י לנשים בלבד'קבוצת טאי צ
   17:15ימי ראשון בשעה 

  . לון אשה לאשהבס
 :לפרטים נוספים פני לחגית במייל
hagitste@gmail.com  

מתארגנת קבוצת מתופפות סמבה 
 להביע כל מי שמעוניינת  !!!בחיפה

מחאה בצורה יצירתית ומעצימה 
 קודםלא דרוש ידע . מוזמנת להצטרף

 דרושה התלהבות - אבל כן, במוסיקה
, לפרטים נוספים. והרבה רצון ללמוד

  wersha@gmail.com: שני וורנר



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1' המשך מעמ מתן עדות במשפט של סוחרי נשים   ריטה חייקין –חווייתי במוסקבה 

ביקרנו , במסגרת הפרויקט של מאבק בסחר בנשים מטעם אשה לאשה, חד עם מתנדבות דוברות רוסיתי, אני, 2007-2002 בשנים

, לתמוך בהן, להביא להן מוצרים לצרכים בסיסיים, פעם בשבוע במתקני כליאה לנשים זרות במטרה להסביר להן את זכויותיהן

 תיווך בינה לבין הארגון הפרטנר לפרויקט במדינת ידי-להעביר בקשה לעדות או לסייע לאשה לחזור בבטחה למדינת המוצא על

סוחרי נשים , ולחקור כאן את הנסיבות של התיק לבוא לישראלהיה השלב הבא בחקירה בעבור החוקרים הרוסים . המוצא שלה

 לחקירת בהתאםמידע  וגבו ממני 2008במאי הם פגשו אותי . ותיגם אלחקור נשים שנסחרו ונמצאות בארץ ו,  בישראלשעצורים כבר

 את תנאי השעבוד המיני של תיארתי בפניהם בין השאר . מאחר שהמשפט עדיין מתקיים אין באפשרותי לספר על כך בהרחבה. התיק

גביית לאחר סיום הליך , 2010 בסוף אוגוסט .שנשים עוברות בעת העיסוק בזנותהקשה הטראומה את ניצול ואת ה,  בזנותנשים

בית המשפט , חוקים החדשים ברוסיההלפי .  למסור עדות בבית המשפט הצבאי במוסקבהתיהתבקש, ת בחקירת התיקיועדוה

, רות שונות סוחרי נשים החשודים בעֵב13נכחו בבית המשפט .  בדלתיים סגורותמתקייםהמשפט . חבר מושבעיםממורכב משופט ו

י הגעתש החלה ביום  שליהעדות .וכן העדיםשופט וד, שומרים,  פרקליטים צבאיים3, יןדרכי  עו13, מושבעיםהחברים בחבר ה 12

כנראה ש רושם טוב ותיהשארש תי אולם הבנ,תי לומר את כל אשר תכננתילא הספק. לרוסיה ולקראת המחצית השנייה של היום

- הביום חמישי, יומיים לאחר מכן .הטראומה הנגרמת לנשים כאשר הן נמצאות בתעשיית המיןבאשר לעוצמת  לשכנע יעלה ביד

 שוב את ההשפעה וההשלכות הקשות של ניצול מיני על נשים הנמצאות תיובמשך שעתיים ציינ,  במתן העדותתיהמשכ, 3/09/2010

 אשר מקורו בעיר 2005-2003 בשנים  את אפיק הסחר הגדולתיעמשמ- חדהוכחה  מסמכים המוכחים תיבמסגרת העדות הבא. בזנות

 וגם לנשיא דאז  למשטרה בחברוסבקשלנו הממוענים את המכתבים יהצגת וכן , ובערים הסמוכות שבמזרח רוסיהחברובסק

חוות דעת של מומחים לעניין הנזק אשר הצגתי גם .  התייחסות לערוצי הסחר אשר מקורם בחברוסבקדרשתי םבהש ,ולדימיר פוטין

ידי - הן על, כשעתייםשאלות שונות במשךנשאלתי  ילאחר עדות .2010 ביוני  במוסקבההעידה בבית המשפטשנגרם לאחת הנשים 

 ואשר חשוב להביאו בבית המשפט בפני חבר יידוע לש להביא לידיעת השואלים כל מידע יתיניס. ידי הנאשמים- והן עליןדרכי העו

בשלב . נאשמים ועל גודל הסחר בישראלהעל  – העידו בתיקהם שגם אביב -תלר "שוטרים מימלמוסקבה  הגיעו מייחד ע .מושבעיםה

נראה . וגם את חבר המושבעיםהדין  את עורכי בידינו להרשים גם ה עלילדעת .ות כקבוצה אחת ותמכנו אחד בשניזה הפכנו להי

 הסתכלנו עליהם אחרי עדותנו בבית .אותםהלקוחות שלהם ולזכות חפות את  עבודה קשה להוכיח  תהיה עכשיושלעורכי הדין

יום זו ה יעבור.  בהרגשה טובהפטהמשת  מביתייצא . הפתיעה אותםכנראה הופעתנו במשפט. ראינו פנים עם המון שאלות. המשפט

לא האמנו כמה אדם יכול להזיק . כליאהה עליהם במתקני ליהנשים סיפרו שאפשרות למסור עדות נגד אותם אנשים , סגירת מעגל

ים ששרדו סחר כזה לא יהיו אני יודעת כמה נש,  מניסיון בעבודה עם נשים שורדות זנות.אשהכמה אפשר להזיק ל, לחיים של אחרת

שההשלכות שלה יזכירו ,  יחיו עם טראומה כל החיים– ולדעתי כולן –כמה נשים חזרו עם מחלות הביתה וכמה נשים , אימהות

 שכל אחד בכךבמשפט ו, אמין בצדקהרוצה לאני  .לא יעמוד לדיןהפוגע  כמה אפשר לנצל וכמה אפשר להרגיש ש,לאשה את העבר

 . אני גם רוצה להאמין שהנשים יקבלו פיצוי על הנזק שהנאשמים גרמו להן.גרםהוא  כל הנזק שבגיןמגיע לו יקבל את העונש ש

אני רוצה להודות למכון  באופן אישי . לנו לפעול ולעשות מאבקיםות בנו ומאפשרות רוצה להודות לקרנות שתומכאניבנימה זו 

 בנו וסייעו לנו במימון ההוצאות של תרגום נוטריוני לחוות הדעת אשר תומכים ,OPERATION BLESSING ירושלים לצדק ולקרן

ל בתמיכה לקרן החירום במסגרת הפרויקט לא נוכל "ללא הסיוע של הקרנות הנ, כמו כן. בשביל להקריאּה בבית המשפט במוסקבה

 אנשים היינו בחברתם שלתנו לקראת המשך העדות במהלך היומיים שהמ :אפילוג . להתמודד ולסייע לאותן נשים שורדות זנות

אביב -ר תל"מצאתי את עצמי אשה אחת עם שני עובדי הממסד הרוסי ושני שוטרים ישראלים מימ. בדרגות בכירות בממסד הרוסי

אחד . בעיקר סיפרתי מה זה קולקטיב ולמה אין לי מנהלת ישירה. בארוחת ערב המסבירה על פמיניזם ועל הפעילות של אשה לאשה

שדבר כזה לא קורה ושבטח , אמר שאין סיכוי שהמתנדבות מגיעות סתם לארגון רק כדי לדבר ולעבוד בחינםהנציגים הרוסים 

 ה ושרוב הדברים נעשים מתוך אידיאולוגיהקשה היה להסביר לו שקיימת אידיאולוגי. שאנחנו משלמות להן משהו, משתלם להן

תרבות שבה אין מצב של , ח של אדם שגדל בתרבות אחרתקשה היה לחדור למו. אלא בתמיכה בנושא זה או אחר, ללא תשלום

 איך יהודים עזבו את רוסיה בתחילת המאה העשרים –דווקא הבאתי דוגמה אחרת מחיים אחרים לחלוטין . התנדבות מסוג דומה

וכחת כל כך שִאתם אני מתו, באותו רגע התערבו בשיחתי השוטרים הישראלים. מתוך אידיאולוגיה מסוימת מאוד ונסעו לפלשתינה

 ושהארגון שבו אני הופתאום הם תמכו בי ואמרו שהכול נעשה מתוך אידיאולוגי, על פמיניזם ועל זכויות לנשים בכלל,  שוויוןעל

אך בעיניים שלהם קראתי המון , אז אנשי הממסד הרוסי קיבלו את העמדה שלי. עובדת פועל למען זכויות נשים מתוך עקרונות

אבל שמחתי שסיימתי להעיד ושמחתי שאולי . עזבתי את רוסיה ברגשות מעורבים מאוד ?הו אחר האם באמת יש מש–היסוס 

 בהתייחסותם לארגונים חברתיים שנמצאים בזמן במקום םהצלחתי להשפיע על כמה אנשים במערכת ושברתי כמה סטריאוטיפי

  .הנכון כדי להעיר מה עוד כדאי לעשות למדינה לטובת הפרט



  

   לה את חירותה ת להפוך לבחורה הממתינה למי שיעניקחושש
  או 
   רכתה של החברההממתינה לקבלת ב

  פלסטין, עזה, סחר סאלם

  

  .פרטב והאקטיביסטיתכלל שחיה אותם האשה הפלסטינית ב המפרכיםחיים להמשך אלא חמש השנים האחרונות בעזה אין 

ולהיות כות שורש  להיםחילאשר מת, מסורות חברתיותומנהגים קובץ של ידי -על מפוקחת  בעזההאשה ה של והתנהגותהלותיפע

יוצא של על ופכ אלא , כמובןבחירהמתוך  לא ,עצמהעל סגורה ה וזהותה של החברה העזתית יהאמונותנפרד מ-חלק בלתי

מפלגה דתית קיצונית יטתה של לשלה אשר הוביל של המצור הישראלי ושל המחלוקת הפוליטית הפנימית הפלסטינית ,הכיבוש

 .בעזה

,  בכלל הציבורחירויותהמגבילות את  שורה של החלטות ה הממשלה החדשההטיל, 2007בעזה בקיץ מאז השליטה של חמאס 

כך , "נורמות חברתיותסתירתן ל "ה שלבאמתלנמנעה מהנשים פעילות רבה במרחב הציבורי .  בפרטנשיםחירויות הואת 

החלטות הממשלה תנגדות ל המדעותבמיוחד אלו שאנו מביעות בהן  ,מחאה לא אלימותתהלוכות והפגנות שיציאת נשים ל

ההרמוניה החברתית בחברה ר את שמלהרתעה על מנת דבר המצריך  ,חיקוי גברילוניוון מוסרי נחשבת ל , בעזהתדחהמו

  .העזתית

שניהם נרדפים אך מואשמים , להחלטה פוליטית או ממשלתית ויוצאת להפגין יחד עם גברים מסרבת אשהכאשר ה, כן

תדחה  השמרנית החברה העזתיתש  לפברק זאת ולוודאעשויה הממשלה ;מוסריתאשמו בהפקרות  יונשים . בהאשמות שונות

  . רמאללהתפעולה עם ממשלושיתוף הסתה נגד הממשלה ב יואשמוהגברים שבעוד  .כל מה שהיא קוראת לואת אותה אשה ואת 

ממשלה ההחלטות מ נגד כמה ף חרימאמר מהפרס כאשר היא.  ואקטיביסטיתעיתונאית, מרצה, תואר שניבעלת ', ה שלי רהחבר

 הם נעצרו . מארוחת ערב בבית משפחתווזרבזמן שבו שניהם ח, הארוס יווילה במצאנסוכני הממשלה עד שעקבו אחריה , בעזה

שלא לדבר על , שריעהל בהתאם מאורסיםהזדמנות להוכיח שהם שום להם לא ניתנה ו, "על חם" המשטרה ידי-עלבמה שתואר 

מוכיח את ה, "חוזה נישואין "כלומר,  ראיותופקיסשההורים  לאחר הגעתו שוחררהם .  וההשפלות שעברולבונותעהקללות וה

  .ןאירוסיה

,  אחיה או בעלה או ארוסהואאלא אם האיש הצעיר ה,  לצאת עם גבר כלשהוזותמִעאינן  בעזה נשיםהממשלה יודעת היטב כי ה

דחיית כל מה שהיא את דחייתה ו  אתקהילה ובכך להבטיחמול ה הפעיל אותה של התידמת כדי לעוות את שו זאתאבל הם ע

  .קוראת לו

, כלכלייםה, חברתייםה: החיים רובדיהמוצא את ביטויו בכל  דבר, תפטריארכאליבחברה  אני חיה  זכויות אדםתבתור פעיל

 ,על כל מי שחי בעזההחל לי הכיבוש הישראאחד הוא מצור ,  עליי שני מצוריםיםמוטל. דתיים והתרבותייםה, פוליטייםה

עשן ל כאשר הממשלה אסרה על נשים ,לאחרונהגון ההחלטות שהתקבלו כ,  החלטותכל מיני תלהעברכתירוץ אחרים והמשמש 

מעשה ,  תשלב רגליים או תעשן נרגילה בפני אנשיםאשהשאין זה ראוי ש"בטענה שהכריז עליה דובר הממשלה , פומבינרגילה ב

תדמיתו של העם הפלסטיני מת את  הולהאם , אך כבוד הדובר." העם הפלסטיני הנמצא תחת כיבושאשר פוגע בתדמיתו של

  !? ברחובות עזהחדשהה ובמכוניתנער מתבגר של  והסתובבות, הנמצא תחת כיבוש, הסובל

 לחשוב מה שגורם לי. ות והדתחברתים והמסורות המנהגיחברה בשם ה והה הקיצוניתממשל הוא זה שמטילותה, המצור השני

 שווא שניתן אשמות חוששת מהאני. הסתה נגדהכאו מדיניות הממשלה כעוינת ל כל פעילות שעלולה להיחשב עלפעמיים 

, יבאחיותימודבק להיות מה שיכול ד מכל פח, מצור של פחד, י שהצליח לנטוע את זרעיו בנפשימצור שלישמ תחושש, ילהדביק ל

אני .  הטוב שלהןמוניטיןל ת מוסרית אושחיתו להאשמות שווא הקשורות לבמיוחד בכל מה שקשור, ןבעתידפחד מפגיעה 

ו לחכות א ,למי שיכול לחון עליי ולהעניק לי מעט מחירותיחכה  גורלי כמרלה ושייגזהמשיך כפעיל ממני ימנע  זה כי מצורתחושש

  .בו אקבל את ברכת החברהשליום 



  

  .عنها يرضى أن مجتمعها تنتظر أو ....بحريتها ليهاع يتكرم من تنتظر فتاة إلى انتهي أن أخشى

 والمرأة عام بشكل الفلسطينية المرأة تعيشها ومازالت عاشتها التي المضنية للحياة استمرارا سوى ليس غزة في الماضية سنوات الخمس تعتبر

  .خاص بشكل واإلعالمية الحقوقية المجاالت في الناشطة

 بالتأصل آخذة ولكنها مصدرها يجهل التي االجتماعية والتقاليد والعادات األعراف من بجملة غزة في المرأة وسلوكيات تصرفات تحاط حيث

 الذي الحصار قبل من سواء عليه فرضت خيارات بسبب وإنما باختياره ليس ذاته على المنغلق الغزي المجتمع هذا وهوية معتقدات في خوالترسي

  .غزة قطاع على متطرف متدين حزب سيطرة إلى أدى الذي السياسي ساماالنق بسبب و اإلسرائيلي االحتالل يفرضه

 فرضت جملة من القرارات التي من شأنها الحد من الحريات العامة، خصوصاً حرية النساء،  2007على قطاع غزة في صيف" حماس"منذ سيطرة ف

 والمظاهرات المسيرات في المرأة خروج يصبح حتى" جتماعيةمنافاتها العادات واألعراف اال"ومنعهن من ممارسة نشاطاتهن في المجتمع بدعوى

 والتوافق النسق على حفاظا الردع يستدعي بالرجال تشبها و أخالقيا انحالال غزة في المقالة الحكومة لقرارات مناهضة في رأيها عن تعبيرا السلمية

  .الغزي المجتمع في االجتماعي

 فيتم.  مختلفة بتهم ولكن كالهما مالحقة يتم الرجل مع جنب إلى جنبا مظاهرة في وتخرج كومياح أو سياسيا قرارا الناشطة ترفض عندما نعم

 ما كل يرفض وبالتالي المحافظ الغزي المجتمع يرفضها حتى وذلك بها وإلصاقها التهم هذه مثل تلفيق يتم وقد األخالقي الفسق بتهمة  المرأة مالحقة

  .اهللا رام الحكومة مع والتعاون الحكومة ضد االنقالب على التحريض بتهمة مالحقته يتم الرجل أن حين في. اجله من تتظاهر ما وكل إليه تدعو

 مقاال نشرت عندما والتي تعمل كمحاضرة وصحفية باالضافة الى انها ناشطة سياسية الحاصلة على درجة الماجستير صديقتي مع حدث ما هنا اذكر

 وقبضوا أسرته بيت في عشاء من عائدة خطيبها برفقة وجدوها حتى الحكومة عناصر قبل من مراقبتها تم غزة، في الحكومة قرارات لبعض مناهضا

 وخطيبها صديقتي عن اإلفراج تم .واالهانات والسب الشتم عن ناهيك للشرع، وفقا مخطوبين أنهم يثبتوا بان الفرصة إعطائهم دون "متلبسين" عليهما

 .خطوبتهما يثبت الذي "القران عقد "  األدلة تقديم و األهل قدوم بعد

 

 بذلك قاموا ولكنهم زوجها أو خطيبها أو أخيها الشاب هذا كان إذا إال شاب أي مع الخروج على يتجرأن ال غزة في الفتيات أن جيدا الحكومة تعلم

  .إليه تدعو ولما لها المجتمع رفض يضمنون وبالتالي المجتمع في الناشطة هذه صورة لتشويه العمل

 حصار بحصارين، أحاصر والدينية، والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية مستوياته جميع في الذكوري المجتمع هذا في أعيش حقوقية ناشطةك

 ةالمرأ الحكومة منعت عندما مؤخرا حدث مثلما القرارات بعض لتمرير اآلخرون ويستخدمه غزة في يعيش من كل على اإلسرائيلي االحتالل يفرضه

من غير الالئق أن تضع المرأة قدماً على قدم  " بأنه ذلك غزة في المقالة الحكومة باسم الناطق برر حيث العامة األماكن في النرجيلة تدخين من

ى هذا  يريكون من الالئق جدا أنالناطق، أ  ولكن أيها ".وتشرب النرجيلة أمام الناس في مشهد يضر بصورة شعبنا الذي يعاني من وطأة الحصار

  !!؟مراهقا يقود سيارة حديثة في شوارع غزة الشعب الذي يعيش تحت وطأة الحصار 

 بأي القيام عند مليا أفكر يجعلني ما والدين، االجتماعية والتقاليد العادات باسم والمجتمع المتطرفة الحكومة تفرضه الذي ذلك هو ،اآلخر الحصار أما

  .بي وتلصقها تلفقها قد التي التهم من خوفا ضدها وتحريضا لسياستها مناهضا الحكومة تعتبره قد نشاط

 بمستقبل األذى يلحق قد بي يلصق قد ما من الخوف من حصار داخلي، وفي نفسي في لها مكانا بذوره وجدت قد يكون ثالث حصار من وأخشى

 تنتظر فتاة إلى انتهي وأن كناشطة استمر أن من يمنعني أن أخشى حصار. السمعة وبفساد األخالقي بالفسق متعلقة التهمة كانت إذا البنات أخواتي

  .عنها يرضى أن مجتمعها تنتظر أو بحريتها عليها يتكرم من

   فلسطين-غزة , سحر سالم

  


