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דף מידעאשה לאשה
יוני-יולי-אוגוסט 2013

 صفحة التحرير – نشرة بيانات حزيران 2013
 

بعد سنوات من جتنيد نساء ملهمة طي نشرة البيانات وإدخالها 

داخل مغلفات، قررنا أن ننتقل إلى شكل رقمي ألسباب تتعلق 

بالتكلفة وبسهولة الوصول. وقد فتح هذا القرار مجاال واسعا 

من اخليارات لتصميم مختلف للنشرة، بدءا من االسم ووصوال 

إلى الشكل. ومبا أن التغيير ينطوي على مسؤولية كبيرة، لقد 

قمنا بجلسات على مدار بضعة أشهر وأثرنا أفكارا ومقترحات 

كثيرة شكلت في نهاية املطاف النشرة التي بني أيديكن أالن.

يتصل العصر اجلديد من النشرة اتصاال وثيقا مع النقاش الذي 

دار داخل جمعية امرأة المرأة في األشهر األخيرة حول مسألة 

النسوية.  رؤيتها  وضع  امرأة  كل  من  وطلب  النسوية،  الرؤية 

وعندما قمنا بتحويل تركيزنا من احلاضر إلى املستقبل البعيد، 

اكتشفنا فجأة أن األمور التي من املفترض أنها محفورة داخلنا، 

بدأت تتضح ان صياغتها الشفهية أو املكتوبة صعبة. سوف 

جتدن بعضا من هذا األصوات داخل النشرة. 

لقد دار نقاشا ساخنا آخر بخصوص العنوان املناسب للكتاب 

امرأة  جمعية  تأسيس  على  عاما   30 مبناسبة  سيصدر  الذي 

بالترددات  مقارنة  كبيرا  حيزا  على  النقاش  حاز  وأحيانا  المرأة، 

بخصوص فحوى االحتفال ذاته ... اإلبداع في األسماء املقترحة 

جلسة  كل  في  ساد  الذي  واحلنني  االحتفالي  واجلو  للكتاب 

يشهد على التفرد واجلودة جملتمع جمعية امرأة المرأة.

ونحن نسعى إلى حشد إبداعكن لتوسيع الصحيفة. انضموا 

العديد  وتأطير  شكل  إعطاء  من  ورائعة  حية  لعملية  الينا 

إسرائيل  وفي  المرأة  امرأة  في جمعية  النسائية  األصوات  من 

بشكل عام.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،
عضوات التحرير

דבר המערכת – דף מידע יוני 2013
 

המידע  דף  את  לקפל  נשים  גיוס  של  שנים  לאחר 

דיגיטלי  לפורמט  לעבור  החלטנו  למעטפות,  ולהכניסו 

מטעמי עלויות ונגישות. החלטה זו פתחה בפנינו שלל 

בשמו,  החל  המידע,  דף  את  אחרת  לעצב  אפשרויות 

עבור לתוכנו וכלה במראהו. היות ששינוי כרוך באחריות 

כבדה, ישבנו על המדוכה במשך כמה חודשים ובחשנו 

דבר,  של  בסופו  שהתגבשו,  למכביר  והצעות  רעיונות 

לגיליון שאתן קוראות ברגע זה.

קשר  מתקשר  הדיגיטלי  הגיליון  של  החדש  העידן 

באשה  האחרונים  בחודשים  שהתקיים  לדיון  הדוק 

פמיניסטי, כשכל אחת  חזון  לגבי השאלה מהו  לאשה 

נתבקשה לנסח את החזון הפמיניסטי שלה. כשהסטנו 

העתיד  לעבר  והעכשיו  מהכאן  המבט  נקודת  את 

הרחוק, גילינו פתאום, שמה שכביכול חקוק בעצמותינו, 

מורכב לניסוח בעל-פה או בכתב. בגיליון מופיעים חלק 

מהקולות הללו.

הולם  שם  למציאת  באשר  התקיים  נוסף  סוער  דיון 

לספר היוצא לרגל חגיגות 30 השנה לאשה לאשה, דיון 

שהתעמקנו בו באותה מידה ולעיתים אף יותר, יחסית 

להתלבטויות באשר לתוכן החגיגות עצמן... היצירתיות 

הנוסטלגית  והאווירה  לספר  שהוצעו  השמות  של 

הייחוד  על  העידו  הדיון  כל  על  ששרתה  והחגיגית 

והאיכות של קהילת אשה לאשה לדורותיה.

להרחבת  שלכן  היצירתיות  את  לגייס  מבקשות  אנו 

לתהליך  הצטרפו  הבה  העיתון.  מערכת  של  השורות 

התוסס והמרתק של מתן צורה ומסגרת לשלל הקולות 

הפמיניסטיים הנשמעים באשה לאשה ובישראל בכלל.
שלכן,

חברות המערכת
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رؤية حانا سافران

رؤية جمعية »إمرأة إلمرأة« في خمس دقائق.

أشعر بأنه يجب أن يكون باستطاعتي أن أحتدث عن كل االمور 

خالل خمس دقائق بعد مرور 25 عاما من النشاط في جمعية 

امرأة إلمرأة. بالرغم من إنه ليس باألمر السهل ولكني سأحاول.

بالنسبة  وليس  مختلفة،  االمور  جميع  تكون  أن  أمتنى  كنت 

في  بالسعادة  سنشعر  كنا  جميعنا  أن  أعتقد  فحسب.  لي 

عالم آخر، خال من معاناة ومن األلم وشح املوارد. عالم ال ميكن 

تخيل العنف فيه ألنه ببساطة غير موجود. عالم يضمن حرية 

مفتوحة  مساحات  تتوفر  حيث  وللجميع،  مكان  لكل  احلركة 

الشمس  غروب  في  لالستمتاع  للجميع  الفرصة  تتيح  وآمنة 

أو  عجلة  دون  الطبيعية،  صحوة  مع  وشروقها،.واالستيقاظ 

تأخير.

نتعلم بكل سرور دون اختبارات وأن يكون التعليم مجاني حيث 

تعليمي  حيز  إلى  أو  املدرسة  الى  بالذهاب  الطفالت  تسعد 

مشترك.

أن ال يكون فقر. نعم، أن يتوفر الطعام لكل فرد، دون أن تلوث 

العام  النقل  وسائل  تكون  أن  العالم.  البالستيكية  األكياس 

غير مكلفة وأن تصل إلى كل مكان وأيضا في أيام السبت. وأن 

معقولة  البيوت  إيجار  وأسعار  مجانية  واملياه  الكهرباء  تكون 

وأن تشمل العديد من الشقق في إيجار اإلسكان العام. وطبعا 

اضافة الى الصحة واملساعدة املتبادلة ودعم ومساعدة اجلميع 

أو  الدائم  العجز  أو  املرض  حالة  في  أو  الشيخوخة  سن  في 

العجز الوؤقت.

فلسطينيني،  ورجاال،  نساءا  هنا،  العيش  اجلميع  يستطيع  أن 

تأشيرات  انتهت  قد  الفلبني  من  ونساء  السودان  من  الجئني 

دخولهن، بسالم وجميعهم ميتلكون احلقوق.

أن ال تقتل امرأة من قبل صديقها، أو رجلها أو شخص كانت قد 

انفصلت عنه بعد سنوات عديدة أو قليلة. أن ال يقوم أي رجل 

باغتصاب او بالتحرش جنسيا وأن ال ينكل أي أب ببناته.

وأن كان كل ذلك مستحيل، اذا فعلى االقل أن يتوفر لنا هواء 

مستحيل  ذلك  كان  واذا  للشرب.  صاحلة  ومياه  للتنفس  نقي 

طلبه ايضا، اذا دعونا نرى ماذا تعلمنا على مدار الثالثني سنة 

املاضيات.

واقع النساء احلالي في كل مكان ال يضمن املساواة أو العدالة 

وبقي  فقط  بالنساء  الرجال  تبديل  مت  فقد  أفضل،  عالم  أو 

املرأة باحلب وأن تعيش مع إمرأة  أن تقع  العالم كما هو. ميكن 

ثوريا على  ذاتك مثليه ولكن ذلك ليس  أن تعرفي  اخرى وحتى 

اإلطالق. فاألنوثة والذكورة هي مفاهيم متوفرة والتنقل بينهما 

متاح ورمبا حتى الئق. وان العنف ضد املرأة بشكل عام وليس من 

الضروري وباختصار، عالم آخر ممكن.

أهداف  على  نرّكز  وأن  نختار  أن  فعلينا  ممكنا،  ذلك  كان  وأن 

جمعية امرأة إلمرأة. أوال علينا مواصلة بنجاح ما نريد القيام 

חזון ל”אישה” בחמש דקות. 

מאת חנה ספרן

אחרי 25 שנים באישה אני חייבת להיות מסוגלת להגיד 

הכל בחמש דקות. זה לא קל ובכל זאת. 

הכל הייתי רוצה אחרת. לא רק אני. כולנו היינו שמחות 

בעולם אחר. ללא סבל, ללא כאב, ללא מחסור. עולם בו 

נגישות  כי היא פשוט אינה קיימת.  אין לדמיין אלימות 

ללכת  נוכל  בו  ובטוח  פתוח  מרחב  ולכולן.  מקום  לכל 

ולבוא ולהנות מן השמש השוקעת וגם מהזריחה, לאלו 

ביקיצה  להתעורר  שנוכל  מוקדם.  לקום  שאוהבות 

טבעית. לא למהר ולא לאחר. 

שנוכל ללמוד בהנאה ובלי מבחנים. שהחינוך יהיה חינם 

המרחב  אל  או  הספר  בית  אל  ללכת  נאהב  וכילדות, 

הלימודי המשותף. 

לכולנו.  ופשוט  זמין  אוכל  שיהיה  כן,  עוני.  יהיה  שלא 

העולם.  את  המזהמים  ופלסטיק  ניילון  שקיות  בלי 

לכל  ושתגיע  כסף  תעלה  לא  הציבורית  שהתחבורה 

שכר  וגם  בחינם  יהיו  ומים  שחשמל  בשבת.  גם  מקום 

הדירה יהיה סביר ויהיו הרבה דירות בשכירות ציבורית. 

ותמיכה  הדדית  ועזרה  בריאות  בלי  אפשר  אי  וכמובן, 

זיקנה או מחלה או סתם מוגבלות  ועזרה לכולנו בעת 

קבועה או חולפת.

וגם  מסודן  פליטים  גם  פלסטינים,  גם  וגברים,  שנשים 

כאן  לחיות  יוכלו  שלהן,  האשרה  שפגה  פיליפיניות, 

בשלווה ועם זכויות. 

שאף אישה לא תרצח על ידי החבר שלה, האיש שלה 

או מי שנפרדה ממנו אחרי הרבה שנים  או מעט. שאף 

גבר לא יאנוס ולא יטריד ואף אבא לא יתעלל בבנותיו.

אוויר  לנו  שיהיה  לפחות  אז  אפשרי,  לא  זה  כל  ואם 

אי  זה  ואם אפילו את  ומים טובים לשתות.  נקי לנשום 

אפשר לדרוש, אז בואו נראה מה למדנו בשלושים שנה 

חנה ספרן מנחה סיור בעקבות העבר וההווה הפמיניסטי 

של חיפה במסגרת סיורים של מוזיאון חיפה. 

حانا سافران تيسر جوله خلف املاضي واحلاضر 
النسوي في مدينة حيفا.

תצלום: יעקב סבן  تصوير: يعكوف سبان
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به. أن متلك النساء السالم واألمن وأن تود مؤشرات االمن  على 

النساء بظهور عالمات السعادة والثقة.

أن يتم زج جميع املتاجرين في النساء بالسجن املؤبد وأن حتظى 

النساء بقدر كاف من املال والقوة الدارة حياتهن دون أن يحتجن 

لبيع اجسادهن.

أن ال حتمل أي امرأة جنينا ضد إرادتها، وإن حدث ذلك فأن تكون 

لديها حرية القرار بإنهاء احلمل دون تدخل أي شخص ودون دفع 

املال. أن تستطيع املرأة العيش دون أن تكون أم، وأن يكون ذلك 

على ما يرام. أن يتم وقف استخدام »دفو فرورة« متاما وإلى األبد، 

إلى  يحتاجون  الذين  جلميع  ودعم  اجابات  توفير  نستطيع  وأن 

استشارة جيدة.

وأن تكون لدى اجلمعية مكتبة وارشيف مفتوحني الستعمال 

الباحثات ليصبحوا مركز لألبحاث مليئ بالنشاط.

أن يكون لدينا املزيد من النشاطات واإلصرار على حقوقنا وأن 

تقدم لنا مؤسسسة التأمني الوطني اخلدمات دون التشكيك 

مرض  أجل كل  من  للمحاربة  نحتاج  ال  وان  دعاوينا،  في صدق 

مقر  يصبح  أن  البطالة.  مخصصات  به  نطالب  يوم  وكل 

اجلمعية بيتا للجميع وفي متناول جميع النساء من ضمنهن 

نساء ذوات إعاقة.

سوف يكون مقر اجلمعية مكانا لطيفا ومليء بالنشاطات. دون 

أن ننسى من أين أتينا وتذكر وجهتنا. وفي غضون ذلك، وحتى 

لتنفيذ  الكافية  املوارد  للجمعية  تتوفر  أن  النهائية،  احلظة 

جميع النشاطات، ولكن دون أن نضطر الى فعل أي شيء ألن 

العالم قد اصبح عادال بالنسبة لنا جميعا.

أن  مبيعا.  الكتب  اكثر  من  ويصبح  كتابنا  ينتشر  أن  وطبعا 

تواجدت  أنه  ننسى  أن  دون  للجمعية  عاما  بثالثني  نحتفل 

نسويات هنا قبل أربعني عاما. أن نستطيع التحرك، أن نعمل 

بوتيرة منخفضة ولكن بفعالية كبيرة. أن نفرح ملا منلكه فضال 

عن احلزن على ما نفتقده.

هذه الرسائل كانت باطار »السبت االيديولوجيه« التي عقدت 

بامرأه المرأه, شباط 2013.

האחרונות. 

לא  בכלל  מקום  בכל  נמצאות  נשים  בה  המציאות 

מבטיחה שוויון או צדק או עולם

והעולם  נשים  יש  גברים  שבמקום  רק  אלא  יותר,  טוב 

ולחיות  נשים  לאהוב  שאפשר  שהוא.  כמות  נשאר 

וזה לא  ואפילו לקרוא לעצמך לסבית או קווירית  איתן 

נזילים  מושגים  הם  וגבריות  שנשיות  בכלל.  מהפכני 

והמעבר אפשרי ואולי אפילו ראוי.

שאלימות כלפי נשים וגם בכלל איננה הכרחית ובקיצור, 

שעולם אחר אפשרי.

עלינו  מה  לבחור  צריכות  אנחנו  אז  אפשרי,  הוא  ואם 

באשה.  לנו  שבחרנו  במטרות  ולהתרכז  השנה  לעשות 

כבר  שאנחנו  מה  את  בהצלחה  שנמשיך  כל  קודם  אז 

ומדד  וביטחון  שלום  יהיה  שלנשים  ועושות.  רוצות 

הביטחון יראה על נשים מרוצות ובטוחות. 

ולנשים  הסוהר  בבתי  לנצח  ישבו  הנשים  סוחרי  שכל 

יהיה מספיק כסף לחיות וכוח לנהל את חייהן בלי צורך 

למכור את הגוף.

זה  ואם  לרצונה  בניגוד  להריון  תכנס  לא  אישה  שאף 

יקרה, היא תוכל להחליט להפסיק את ההריון בלי שאף 

אחד יתערב ובלי לשלם כסף. שנשים תוכלנה לחיות גם 

שהשימוש  בסדר.  לגמרי  יהיה  וזה  אמהות  להיות  בלי 

לתת  ונצליח  ולתמיד;  לחלוטין  יופסק  פרוורה  בדפו 

תשובה ותמיכה לכל מי שזקוקה לעצה טובה. 

אליהם  שיבואו  לתפארת,  וארכיון  ספרייה  לנו  יהיו  וגם 

חוקרות והם יהפכו למרכז מחקר מלא פעילות.

על  ותנדנד  שתתעקש  פעילות  ועוד  עוד  לנו  ותהיה 

לחשוב  בלי  לנו  הלאומי, שידאג  לביטוח  הזכויות שלנו 

שכולנו תמיד מעמידות פנים שכואב לנו. שלא נצטרך 

שהבית  אבטלה.  של  יום  וכל  מחלה  כל  על  להיאבק 

שלנו כאן יהיה נגיש לכל הנשים ותהיינה לנו נשים רבות 

עם ובלי מוגבלויות. 

שהמקום יהיה נעים ומלא פעילות. שלא נשכח מאיפה 

באנו ונזכור לאן כולנו נגיע. ובינתיים, ועד רגע המנוחה 

כל  את  לעשות  כסף  הרבה  באישה  לנו  שיהיה  הסופי, 

לעשות  נצטרך  שלא  אבל  לעשות,  רוצות  שאנחנו  מה 

שום דבר כי העולם כבר יהיה שוויוני וטוב לכולנו.

וייהפך לרב-מכר.  ומובן שהספר שלנו ועלינו יצא לאור 

כאן  שהיו  נשכח  ולא  לארגון  שנה  שלושים  שנחגוג 

פמיניסטיות בעיר כבר לפני ארבעים שנה.

שנבוא, שנלך, נעשה לאט ונספיק הרבה. שנדע לשמוח 

במה שיש ולא להתעצב על מה שאין.  

אידיאולוגית”  “שבת  במסגרת  נאמרו  הדברים 

שהתקיימה באשה לאשה, פברואר 2013.

اجلوله ختمت بارشيف امرأه المرأه النسوي.

הסיור נגמר בארכיון הפמיניסטי של אשה לאשה.

תצלום: יעקב סבן  تصوير: يعكوف سبان
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رؤيتي النسويه
 ليئات ليزر

أعتقد أنني احتاج لعدة سنوات اضافية، إن لم يكن إلى األبد، 

من النشاط والتفكير ملعرفة رؤيتي النسوية. فأنا املك آمال 

وأحالم وجتارب وآراء، ولكن متى استطيع التأكد من أن هذا هو 

الطريق الصحيح وأنا لست محاصرة في وعي زائف؟ ولكنني 

وبالرغم من ذلك قررت قبول التحدي املتمثل في كتابة رؤيتي 

النسوية.

النسوية هو تاريخ يكتب نفسه، يتحرك إلى األمام وإلى اخللف، 

اآلن؟  فماذا  اليها.  نشير  التي  باجملموعات  يتعلق  االمر  ولكن 

نستطيع  ال  بداخله؟  وماذا سيكون  عاملا جدياد  نخلق  كيفية 

على  سيحتوي  دائما  وأنه  كما  شكله  سيبدو  كيف  معرفة 

مفارقات، ولكن من املمكن حتديد اجتاه معني. ولذلك، فإن الرؤية 

ونطاق  العمل  بطرق  أساسا  تتعلق  رؤية  هي  فيها  افكر  التي 

، وأنا أتسائل ما هو مهم وما هو  الواقع  الذين يكونان  العمل 

الصحيح؟ أية لغة بامكاني ان استخدم وكيف أبدأ احلديث عن 

األمور؟ ملن أحتدث، ومن أواجه، وكيف اسّخر اآلخرين؟

نحن نعيش في عصر حيث أنه من احملتمل أن يكون كل شخص 

يوحي  شعور  وهناك   - لالستكشاف  او  للكشف  معرضا 

سطحية  صورة  تعكس  املعرفة  ولكن   - مألوفة  األفكار  بأن 

وسلبية. لذلك كقاعدة - وآمل أن نتمكن من استخدام أفضل 

داخل  الى  املتاحة كوسيلة إلدخال حساسية نسوية   األدوات 

قلوب النساء والرجال.

آمل أن تصبح النسوية معروفة للجمهور العام. أريد أن نخاطب 

زبون في بيت دعارة، أو مدير معتد، او رجل عنيف، وايضا اريد ان 

نخاطب الرجل اللطيف الذي ليس لديه الشرعية للتطور دون 

اخلضوع إلمالءات جندرية، بأن النسوية قد حتررهم ايضا. وآمل 

أن ال نخجل من قول اننا ايضا سوف نتحرر من خالل عملنا معا 

من أجل اطالق عنان الرجال ونساء غير نسويات.

إذا قمت بتغيير طفيف على وجهة تصويب »الكاميرا« – يجد 

يقدرون  وهم  األبوية،  السلطة  مع  صعوبة  الرجال  معظم 

الصفات األنثوية وتزعجهم ظاهرة العنف ضد املرأة )* صحيح، 

ال يزال اخلوف من التخلي عن االمتيازات أو تصور امر آخر قائما 

اخلائفون.  وحدهم  هم  ليسوا  ولكنهم  والنساء(  الرجال  لدى 

على  طويال  شوطا  قطعوا  نسويات  ورمبا  خائفات،  أيضا  نحن 

بالتعاون  للعمل  منوذجا  نبني  ان  نخاف  نحن  اخلصوص.  وجه 

ألننا  ممكنا،  الرجال  مع  العمل  أن  يثبت  قد  الذي  الرجال،  مع 

نخشى أنه ليس ممكنا، أو أننا نخشى أن هذا االمر قد يتغلغل 

الهيمنة  من  مبررة  مخاوف  لدينا  نحن  النسوية.  احلركة  في 

مينحنا  التي  االمتيازات  بعض  فقدان  من  وأيضا مخاوف  الذكورية 

اياها النسوية.

החזון הפמיניסטי שלי

מאת ליאת לייזר

אתחיל מזה שאני חושבת שאני צריכה עוד שנים רבות 

אם לא נצח של פעילות וחשיבה, כדי לדעת מה החזון 

ודעות,  חוויות  וחלומות,  לי תקוות  יש  הפמיניסטי שלי. 

אבל מתי אוכל להיות בטוחה שזו הדרך הנכונה ושאני 

זאת  בכל  אבל  כוזבת?  תודעה  איזו  בעוד  שבויה  לא 

הסכמתי להיענות לאתגר של כתיבת החזון הפמיניסטי 

שלי.

הפמיניזם הוא היסטוריה, שעודנה כותבת את עצמה, 

לאיזה  תלוי  זה  וגם  וקדימה;  ואחורה  קדימה  צועדת 

יוצרות  איך  עכשיו?  מה  אז  מתייחסות.  אנחנו  קבוצות 

עולם חדש ומה יהיה בו? אי אפשר לדעת איך הוא יראה 

יהיו פרדוקסים, אבל אפשר לכוון לכיוון מסוים.  ותמיד 

לדרכי  בעיקר  מתייחס  עליו  חושבת  שאני  החזון  לכן, 

הפעולה ומחוזות הפעולה שמטבעם מייצרים מציאות. 

אני  שפה  באיזה  נכון?  ומה  רלוונטי  מה  שואלת  ואני 

משתמשת ואיך אני בכלל מתחילה לדבר על הדברים? 

עם מי אני מדברת, אל מי אני פונה ואת מי אני רותמת 

איתי לדרך? 

ונחשפים,  חשופים  כולם  בו  מהיר  בעידן  חיות  אנחנו 

וקיימת תחושה שהרעיונות מוכרים - אבל הידיעה היא 

שטחית והדימוי שלילי. אז ככלל - אני מקווה שנצליח 

להשתמש במיטב הכלים הקיימים ובאלה שעוד נמציא, 

כדי לפרוץ את הדרך ללבבות של נשים ושל גברים אל 

הרגישות הפמיניסטית.

רוצה  יהפוך לנחלת הכלל. אני  אני מקווה שהפמיניזם 

המשפיט,  לבוס  בזנות,  האישה  של  ללקוח  שנפנה 

שאין  והרגיש  העדין  לזה  וגם  המחפיץ,  המכה,  לגבר 

לתכתיבים  כפיפות  ללא  להתפתח  לגיטימציה  לו 

מגדריים, שהפמיניזם יכול לשחרר גם אותם. אני מקווה 

של  לשחרורם  יחד  שהפעולה  לומר,  נתבייש  שלא 

גם  היא  פמיניסטיות,  הלא  הנשים  של  וכמובן  הגברים 

ההסתכלות  כיוון  את  קצת  לשנות  אם  שלנו.  השחרור 

להיות  מתקשים  הגברים  רוב   - המצלמה  של 

והאלימות  נשיות  תכונות  מעריכים  הם  פטריארכליים, 

נגד נשים מפריעה להם )*נכון, עדיין יש פחד לוותר על 

הפריווילגיות או לדמיין משהו אחר, אצל גברים ונשים( 

ואולי  הם לא היחידים שמפחדים. גם אנחנו מפחדות, 

דרך.  כברת  ועברו  פמיניסטיות  כבר  שהן  מי  במיוחד 

פעולה  בשיתוף  שעובד  מודל  לייצר  מפחדות  אנחנו 

עם גברים ומוכיח שזה אפשרי, כי אנחנו מפחדות שזה 
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والقمع  السيطرة  مقابل  عليهم  مفروضا  ثمنا  الرجال  يدفع 

بان  اجملتمع  توقعات  مقابل  وايضا  وحذفها  املشاعر  وتذويت 

الذي  الشخص  يكون  ما  عادة  ومستقرا.  متزنا  الرجل  يكون 

ميارس القمع  شخصا خوافا او شخصا تنقصه الثقة بالنفس 

او مسجلة، وقد يقع في فخ  بامالءات غير مرئية  وهو ملتزما 

الواقع  مع  يصطدم  عندما  داخله  في  والتصورات  التوقعات 

املعقد.

الرجال للتغير  الثقة في قدرة  لقد بنينا أملنا بالنسوية على 

)كما كتبت إيريل دميي منذ فترة وجيزة(، لذلك يجب علينا أن 

نكون جريئات وان ندعو الرجال إلى التعاون بالعمل – هذا امرا 

حتميا . أن نعطي بدائال عديدة أكثر واقعية لألدوار داخل األسرة 

حتى  والسالم،  واالقتصاد  والتربية  والعمل  واحلب  واجلنسانية 

يتسنى لنا بناء عالم جديد، يحمل الفكر النسوي واجملتمعي، 

املوارد  توزيع  فيه  يختلف  حيث  بقيود  مكبل  وغير  داعم  عاملا 

واخملاطر.

الرؤية  بني  الفجوة  من  معقدة  اجلزء  عند  حلظة  نتوقف  دعونا 

واحللم وبني طريقة تطبيقهم - كيف بامكاننا ان نلمس واقع 

بعد  الكفاية  فيه  مبا  تصدع  لم  في حقول  والرجل  املرأة  حياة 

أصال.

االمور  من  والتعلم  للتحدي  متعطشون  والرجال  النساء  أن 

املتاحة عن طريق النسوية ولكن ليس لديهم طريقة للوصول 

الينا وسط كل الضجيج وهيكلة اجملتمع. لذلك دعونا ال ننسى 

توصيله  يجب  موردا  بوصفها  النسوية  احلركة  إلى  تشير  أن 

للجميع.

قد  عمل  حقول  بخصوص  ميتد  خيالنا  ندع  أن  هو  حلمي 

يساهموا في تدعيم الوعي والتفكير واملباالة متاما كما  متتد 

آفاق النسوية لتوسع نطاق حدود اخليال حيال االمور التي ممكن 

ان نحققها.

االيديولوجيه«  »السبت  باطار  كانت  الرسائل  هذه 
التي عقدت بامرأه المرأه, شباط 2013.

مشروع املرأة والتكنولوجية الطبية – قراءة للواقع
حدفا ايال

إلمرأة،  امرأة  جمعية  في  كمنسقة  عملي  انهيت  أن  بعد 

عن  وصديقاتي  أنا  بدأته  قد  كنت  الذي  النشاط  أن  شعرت 

موضوع التبرع ببويضات هو على االرجح االضافة املميزة للغة 

منسقة  وصف  حتمل  التالية  وظيفتي  أصبحت  النسوية. 

مشروع »املرأة والتكنولوجية الطبية« في جمعية امرأة المرأة. 

لطرح  شجاعة  ويتطلب  مستمر  وابداع  تعلم  مشروع  إنه 

أسئلة حول موضوع بالكاد وطئته قدما إجتماعية، أسئلة ذات 

طابع اجتماعي وأخالقي تطرح حول تقنيات قد أصبحت تقريبا 

وأجسادهن  نساء  على  تأثيرات  ولها  حياتنا  في  املسلمات  من 

לתוך  לנו  ייכנס  שזה  חוששות  שאנחנו  או  אפשרי,  לא 

לומר,  יש  מוצדק  פחד  מפחדות,  אנחנו  הפמיניזם. 

מעט  את  לאבד  גם  אלא  גברית,  מהשתלטות  רק  לא 

הפריבילגיות שהפמיניזם נותן לנו.

לשליטה  עליהם  הנגזר  הצורך  על  משלמים  גברים 

ולדיכוי, להפנמת רגשותיהם ומחיקתם, לציפייה שיהיו 

האדם  הפחדן,  בד”כ  הוא  ָאן  כְּ הדַּ איתן.  וכסלע  יציבים 

חסר הביטחון, המחויב לתכתיב בלתי נראה ולא רשום, 

ראשו  בתוך  המתנפחים  ובדימויים  בציפיות  המסתבך 

כאשר הם נפגשים עם המציאות המורכבת. 

התקווה הפמיניסטית שלנו בנויה על האמונה ביכולתם 

כתבה  שדמי  שאראלה  )כמו  להשתנות  הגברים  של 

אותם  גם  ולהזמין  להעז  חייבות  אנחנו  אז  מזמן(,  לא 

לפעולה משותפת - זה צו השעה. שניתן אלטרנטיבות 

לתפקידים  ונגישות,  יותר  ממשיות  יותר,  רבות 

במשפחה, למיניות, לאהבה, לעבודה, לחינוך, לכלכלה, 

קהילתי,  פמיניסטי,  חדש,  עולם  להגשמת  לשלום; 

ושהמשאבים  רלוונטיות,  לא  מהבחנות  ומשחרר  אוהב 

והסיכונים מחולקים בו אחרת.

שנעצור על החלק המסובך של הפער בין החזון והחלום 

בחיי  ממשית  לנגיעה  מגיעות  אנחנו  איך   – האיך  לבין 

נסדקו  לא  שעדיין  בתחומים  אי-שם  והגבר  האישה 

דיים, אם בכלל. נשים וגברים צמאים לאתגר וללמידה 

שהפמיניזם מאפשר, אך אין להן ולהם גישה אליו בתוך 

להתייחס  נשכח  לא  שבואו  כך  וההבניות.  הרעש  כל 

לפמיניזם כמשאב שיש להנגיש אותו.

החלום שלי, הוא שכמו שהפמיניזם ימשיך למתוח את 

גבולות הדמיון שלו לגבי מה בכלל אפשרי, נמתח את 

גבולות הדמיון שלנו לגבי שדות הפעולה, שיעצימו את 

התודעה, החשיבה והאכפתיות.

אידיאולוגית”  “שבת  במסגרת  נאמרו  הדברים 

שהתקיימה באשה לאשה, פברואר 2013.

פרויקט “פמיניזם ומוגבלות” באשה לאשה

מאת אסנת להט.

אף  מאליו,  ברור  אינו  למוגבלות  פמיניזם  בין  הקשר 

שיש דמיון רב בין שתי הקבוצות, למשל בניסיון לקרוא 

והסטריאוטיפים ביחס למוגבלות  תיגר על המוסכמות 

סוגיות  עם  מתמודדות  מוגבלות  עם  נשים  למגדר.  או 

של הפליה והדרה בדומה לנשים ללא מוגבלות. אולם 

ומתמודדות  כנשים  ייחודית  חוויה  חוות  הן  בעת  בה 

עם שאלות אחרות. יתרה מזאת, הן נדחקות לשוליים 
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لينجح  كان  املشروع  هذا  أن  أعتقد  ال  االختيار.  في  وحريتهن 

دون هؤالء النساء العزيزات. لقد تعلمت درسا ثمينا من خالل 

جمعية »امرأة المرأة« وهو أن ثورات وتغيرات اجتماعية هامة 

بعيدة،  وآفاق  رؤية  حتمل  مجموعة  عمل  نتيجة  دائما  حتدث 

املشروع  وتطور  اتسع  لقد  صغيرة.  مجموعة  كانت  وإن  حتى 

في اجتاهات مختلفة منذ بدايته في العام 2007، ولكن جميع 

هذه االجتاهات تربط بني احلالة الشخصية واحلالة االجتماعية 

التي حتدث كجزءا  والعمليات  التكنولوجية  للمرأة، في سياق 

من إجراءات طبية.

متعلقة  أنشطة  على  إلمرأة  إمرأة  جمعية  مشروع  يشمل 

واستنساخ،  بويضات  وجتميد  التبرع  مثل  متعددة  مبواضيع 

دولي  حتالف  في  وشراكة  الطبية،  التكنولوجيا  عن  ومنتدى 

اخلصوبة،  لعالجات  يخضعن  نساء  استغالل  ضد  للنضال 

يتيح  ما  وهذا  الشبكة،  على  منشورة  وأوراق  مقاالت  وكذلك 

للجمعية تبادل املعرفة املتراكمة، وهذا بطبيعة احلال، يشكّل 

الى  إضافة  مختلفات،  لنساء  مواقف  عن  للتعبير  منبرا 

محتويات أخرى كثيرة وأنشطة متنوعة.

اآلونة  في  االعمال  جدول  اعتلت  مجاالت  في  التوسع  اخترت 

األخيرة:

تقرير  بنشر  إلمرأة  إمرأة  جمعية  قامت  لقد   - فرورة«  »ديفو   

بني  فرورة«  »ديفو  احلمل  منع  وسائل  استخدام  سياسة  حول 

التي  املقابالت  ومن خالل  إسرائيل.  في  إثيوبي  أصل  من  نساء 

أجريناها، انكشف طاقم البحث على واقع يحمل مالمحا من 

التمييز والعنصرية مما ترك أثرا صعبا على الطاقم وكذلك على 

هذه  ملثل  وجود  يعد  لم  أنه  يؤمنون  الذين  اآلخرين  من  الكثير 

األمور. شملت الدراسة اجابات من عناصر معنية في املؤسسة 

الدراسة  اآلخر من  واجلزء  احلقن،  بخصوص سياسة استخدام 

يشمل على شهادات لنساء من أصل إثيوبي اللواتي استخدمن 

نتائج  تشير  أو يستخدمنها حاليا.  احلمل سابقا  منع  وسائل 

التقرير، بشكل قاطع، الى وجود توجه إلعطاء النصل لألغلبية 

نتائج  وأن  إسرائيل،  في  اإلثيوبية  اجلالية  نساء  من  الساحقة 

هذه السياسية ال تقتصر فقط على تخفيض معدل الوالدة، 

أجسادهن  على  وبحقهن  النساء  بصحة  أيضا  تضر  وإمنا 

وخصوبتهن. وتثير الدراسة العديد من األسئلة حول موضوع 

صحة النساء وحرية االختيار، وال سّيما تلك املتعلقة مبعاملة 

مختلفة لنساء من طبقات اجتماعية مختلفة.

بدأت وزارة الصحة بالبحث في املوضوع في بداية العام احلالي 

فقط، وذلك بعد سنوات من حتذير أطلقته جمعية إمرأة إلمرأة. 

قام وكيل وزارة الصحة بإصدار تعليمات ألطباء النساء تقضي 

بعد  إال  فرورة«  »ديفو  حلقن  الطبية  الوصفات  جتديد  بعدم 

استيضاح االمر مع املتعاجلات. تتضمن هذه التعليمات ضرورة 

فحص األطباء والطبيبات اذا كانت املتعاجلة تعي اآلثار اجلانبية وتدرك تأثيرها 

إضافة الى ايجابيات وسلبيات وسائل وقائية أخرى، مع ضرورة 

أو بخدمات  اإلثيوبية  اجلالية  بفتيات وسيطات من  االستعانة 

אפילו יותר מגברים עם מוגבלות. אף על פי כן, התנועה 

הפמיניסטית בארץ ובכללה גם ארגון אשה לאשה, לא 

עסקה כמעט בסוגיות הקשורות לנשים עם מוגבלות. 

לאשה  אשה  בארגון  מוגבלות  עם  נשים  על  השיח 

רפואיות”,  וטכנולוגיות  “נשים  הפרויקט  מתוך  נבט 

של  שונות  בסוגיות  ועוסק  אייל,  חדוה  מרכזת  אותו 

טכנולוגיות רפואיות ובשימושים שנעשים בגוף, הן של 

נשים והן של גברים. 

מרתק  מפגש   2011 בינואר  קיימנו  הפרויקט  במסגרת 

עם אדריאן אש, פרופסור לרפואה משפחתית וחברתית 

שמתמקדת  הברית,  בארצות  יוניברסיטי  בישיבה 

וחברתיים  פסיכולוגיים  פוליטיים,  אתיים,  בהיבטים 

דנה  אדריאן  והמוגבלות.  המשפחה  הפריון,  תחום  של 

הפמיניסטית  בתנועה  הברית  בארצות  במתרחש 

וביחסים המורכבים שלה כלפי מוגבלות בכלל ונשים עם 

זכויות האזרח  מוגבלות בפרט, בהיסטוריה של תנועת 

של אנשים עם מוגבלות ובעליית התודעה הפמיניסטית 

של נשים עם מוגבלות. המפגש עמה הניב את הניצנים 

לצורך בדיון דומה במסגרת אשה לאשה.

נשים  “בשולי הנשיות:  בהמשך השנה, בעקבות הכנס 

מדברות מוגבלות”, שהתקיים במרס 2011 במכון אלין 

וקבוצה  אני  חדוה,  החלטנו,  אונו,  בקריית  נועם  בבית 

דומה  רב-שיח  לקיים  לאשה  מאשה  נשים  של  נוספת 

בצפון, שיתמקד בהיבטים הפמיניסטיים של מוגבלות. 

בשם  רב-שיח  חיפה  באוניברסיטת  קיימנו   2011 ביוני 

“פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהם” בשיתוף הפקולטה 

לזכויות  שוויון  ונציבות  חיפה  באוניברסיטת  למשפטים 

עם  נשים  השתתפו  ברב-שיח  מוגבלות.  עם  אנשים 

החיים  ניסיון  של  מקומו  על  שסיפרו  שונות  מוגבלויות 

ובפעילות  שלהן  העולם  תפיסת  בגיבוש  שלהן  האישי 

האקטיביסטית שלהן. 

הייתה  עצמו,  לדיון  מעבר  הרב-שיח,  של  המטרה 

להקים קבוצת למידה משותפת של נשים עם מוגבלות 

שבין  השונים  בהקשרים  שתדון  מוגבלות,  ללא  ונשים 

במרחב,  נגישות  פמיניסטיים,  מאבקים  מוגבלויות, 

ושממנה  חברתיות,  והבניות  מיניות  לבריאות,  נגישות 

אף יעלו פעילויות יזומות שתובלנה חברות הקבוצה.

בין  הקשר  נידון  הקבוצה  של  המפגשים  בעשרת 

השונים  המודלים  לבין  אחת  כל  של  האישי  הסיפור 

הַמבנים את תפיסת הנכות ולפמיניזם בתחומים שונים 

ההטרוגניות  חרף  אימהות.  או  הרפואי  הממסד  כגון 

שיתוף  בזכות  מרתקים  היו  המפגשים  הקבוצה,  של 

המבט  ונקודות  שלהן  הכנות  הנשים,  של  הפעולה 

היה  התהליך  בסוף   . שלהן  והמאתגרות  המגוונות  השונות, 
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ترجمة طبية خالل عملية الفحص.

عن  تقرير  بنشر  المرأة  امرأة  جمعية  قامت   – األرحام  تأجير 

قانون  في  يبحث   ،2011 العام  في  إسرائيل  في  األرحام  تأجير 

الفعلي على  وبتنفيذها  االجنة في إسرائيل  االتفاقيات حلمل 

البحث  ويشمل  القانون.  منذ سن  أي  املاضيني،  عاما   14 مدار 

على: السياسة املتبعة، وقضايا اجتماعية وأخالقية وتوصيات. 

إن عملية احلمل والوالدة هي عملية معقدة وذات تأثيرات بدنية 

التقرير:  في  ورد  وكما  النساء.  على  االهمية  بالغة  وعقلية 

»انه من غير املالئم، كما وال ميكن التفكير، في موضوع احلمل 

ضيق  منظور  من  آخر  زوجني(  )أو  شخص  عن  نيابة  والوالدة 

عبارة  ذلك  بأن  االعتراف  ويجب  بحتة،  اقتصادية  صفقة  مثل 

عن عالقة معقدة من احملتمل أن تتطور باجتاه قد يسبب األذى 

واالستغالل، وال سّيما عند السماح ألطراف خاصة ذوي مصالح 

اقتصادية االنخراط في هذا اجملال«. متّ تقدمي التقرير إلى اللجنة 

والوالدة  للخصوبة  التشريعي  التنظيم  في  للبحث  العامة 

في إسرائيل، وّشكل واحد من أهم الوثائق الرئيسية التي ورد 

ذكرها في النقاش والتوصيات الصادرة عن اللجنة.

خط املساعدة مبوضوع انهاء احلمل -  متت اقامة خط املساعدة 

في العام 2011، بهدف توفير معلومات ودعم لنساء فوق سن 

بالتجربة  ممرّن  قد  أو  احلمل  إنهاء  عملية  اجراء  في  يترددّن   21

لوقف  سواء  قرار  اتخاذ  ان  صاغية.  وأذنا  املساعدة  ويحتجّن 

منها  عدة  بأمور  ويتعلق  معقد  قرار  هو  احلمل،  استمرار  أو 

االحاسيس ووجهة النظر واحلالة العاطفية وقضايا اقتصادية. 

ونظرا لذلك، نعتقد في جمعية إمرأة إلمرأة أن هذا القرار يجب 

أن يعود للمرأة ذاتها فقط، كونها أدرى الناس مبا هم صواب في 

حياتها. انطالقا من هذا التوجه، قدم طاقم اجلمعية املساعدة 

ألكثر من مائة امرأة توجهن الينا خالل العام املاضي. يقوم على 

ادارة اخلط طاقم من املتطوعني الذي تلقوا تدريبا مناسبا.

إمرأة إلمرأة في  – بدأت جمعية  والنسوية  إعاقة  ذوات  نساء 

هذا املشروع الفريد من نوعه خالل العام املاضي والذي اقوم انا 

تكتب  والتي  أوسنات الهات  السيدة  مع  بالشراكة  بتنسيقه 

عنه في هذا العدد أيضا.

ريتا   - بالنساء  واالجتار  الدعارة  مكافحة  ملشروع  رؤيتي 

حايكنب

مكافحة  ملشروع  اجلديدة  املنسقة  وبصفتي  عاما،   12 قبل 

إلمرأة«  »إمرأة  جمعية  طاقم  على  طرحت  النساء،  في  االجتار 

رؤيتي وأهداف املشروع للخمس السنوات القادمات. وقد قامت 

حينها حانا سافران مبقاطعة حديثي، قائلة بحزم تام أن النساء 

في اجلمعية يتوقعن أن ال يكون هناك اجتار بالنساء في خمس 

السنوات املقبالت على اإلطالق.

في الواقع، وفي غضون خمس سنوات كانت ظاهرة اإلجتار في 

הקבוצה  במסגרת  שהושמעו  שהקולות  לכולנו  ברור 

עורכות  אנחנו  וכעת  לה,  מחוצה  גם  להישמע  חייבים 

מרבית  של  ראיונות  ניתוח  שכולל  משתתפת”  “מחקר 

בהם.  המשותפות  התמות  ומציאת  הקבוצה  מחברות 

של  מפגש  מקיימות  אנחנו  לחודשיים  אחת  כן,  כמו 

פמיניסטיות עם מוגבלות וללא מוגבלות תחת הכותרת 

אשר  וביטחון”,  גוף  מגדר,  מוגבלות,  ונינוחות:  “נכות 

ממשיך ומרחיב את הדיון בנושאים שדנו בהם במסגרת 

הקבוצה ובנושאים נוספים.

אני חדורת תקווה שהפרויקט ימשיך להיות חלק מאשה 

לאשה ויעורר דיון בקרב קהלים רחבים יותר ויותר.

פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות - תמונת מצב
מאת חדווה אייל

 לאחר שסיימתי את  תפקידי כרכזת של אשה לאשה, 

הרגשתי שהפעילות אותה התחלנו חברותי ואני בנושא 

תרומת ביציות היא כנראה התוספת הייחודית, לשפה 

רכזת  להיות  הפך  שלי  הבא  התפקיד  הפמיניסטית. 

לאשה.  באשה  רפואיות”  וטכנולוגיות  “נשים  פרויקט 

חדשה,  יצירה  של  סופית,  אין  למידה  של  פרויקט  זהו 

כמעט  כה  שעד  בנושא  שאלות  לשאול  תעוזה  של 

שלא הייתה בו דריסת רגל חברתית. שאלות חברתיות 

ואתיות על טכנולוגיות, שהפכו לכמעט מובנות מאליהן 

ועל  גופנו  על  כנשים,  חיינו  על  השפעתן  על  בחיינו, 

האלה,  היקרות  הנשים  לולא  לבחור.  שלנו  החופש 

אינני חושבת שהפרויקט הזה היה מצליח. זה השיעור 

הגדול של “אשה לאשה” - מהפכות ושינויים חברתיים 

אם  )גם  קבוצה  של  תוצאה  תמיד  הם  משמעותיים 

קטנה( ולא של אישה אחת. קבוצה שיש לה חזון ויכולת 

ב-2007,  הפרויקט  של  תחילתו  מאז  רחוק.  לראות 

קושרים  כולם  אבל  שונים,  לכיוונים  והתרחבנו  צמחנו 

בין הסיטואציה האישית והחברתית של נשים, בהקשר 

מפרוצדורות  כחלק  הנעשים  ותהליכים  לטכנולוגיות 

רפואיות.   

תרומת  בנושא  פעילות  שלנו  בפרויקט  למצוא  ניתן 

בנושא  פורום  שיבוט,  ביציות,  הקפאת  ביציות, 

בינלאומית  בקואליצייה  שותפות  רפואיות,  טכנולוגיות 

בנושא מאבק בניצול עבודת הפריון של נשים, גיליונות 

מאמרים המופצים ברשת ומאפשרים לנו שיתוף בידע 

קול  ונתינת  עמדה  בהבעת  וכמובן  שלנו  המצטבר 

לנשים שונות, ועוד תכנים ופעילויות רבים ומגוונים. 

בחרתי להרחיב בתחומים אקטואליים, שעלו  לאחרונה 
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أيضا ملعاجلة  باإلنخفاض، فتوجهت اجلمعية  بدأت  النساء قد 

نساء إسرائيليات كّن قد وقعن في دائرة الدعارة، وبذلك أعادت 

الدعارة  »مكافحة  ليصبح مشروع  املشروع   تعريف  اجلمعية 

واالجتار بالنساء«.

وعلى   .2013 العام  في  اليوم  ونحن  أخرى  مرت خمس سنوات 

الرغم من أننا خضنا العديد من النضاالت من أجل حقوق نساء 

بدائرة الدعارة واإلجتار بالنساء كانوا قد جلنبّ الى إسرائيل من 

دول محرومة، إال أني ما زلت أسمع احكام مسبقة بحق هؤالء 

في  رفيعة  مناصب  يتقلدون  أشخاص  قبل  من  تردد  النساء 

ومن  القضائي،  اجلهاز  في  حكام  ضمنهم  من  العام،  القطاع 

قبل اجلمهور عامة، في كل محاضرة ألقيها. 

تشمل الرؤية احلالية للمشروع حتطيم القوالب النمطية عن 

املال  »جني  معنى  وعن  الدعارة  دائرة  في  نساء  وعن  الدعارة 

بسهولة«، وأسباب عدم كون الدعارة مهنة وبالتأكيد ليست 

املهنة األقدم في العالم. 

ما زال هناك تقصير في مجال تربية وتثقيف شريحة الشباب، 

ففي عيد املساخر من كل عام، نشهد أكثر وأكثر أزياء تنكرية 

بايحائات جنسية املتاخمة لإلباحية والتي تضفي شرعية على 

تشييء جسد املرأة واستخدامه للتهكم. 

في  املعلقة  الضخمة  والالفتات  القنوات  في  االعالنات  تبث 

بسيارة  للمقارنة  قابل  املرأة  بأن جسد  توحي  رسائال  الشوارع 

منتجات  اقتناء  لترويج  كسلعة  املرأة  جسد  وعرض  جديدة 

غالية.

إن جميع هذه املسائل مترابطة ببعضها البعض وهي تساهم 

في تطور الصور النمطية عن الدعارة وكل أمر حيال ذلك.

تتعامل جمعية إمرأة إلمرأة مع حتديات حلاالت نساء في دائرة 

تعجز  اسرائيل.  في  قانونية  وضعية  ميلكن  ال  اللواتي  الدعارة 

رعاية خدمات الرفاة االجتماعية عن التعامل مع هؤالء النساء 

أن  للمستقبل  رؤيتي  تشمل  وامليزانيات.  األدوات  لشح  نظرا 

تصبح دولة اسرائيل قادرة على التعامل مع مثل هذه احلاالت 

על סדר היום:

מדיניות  על  דו”ח  פרסמנו  ב-2009   - דפו-פרוורה 

נשות  בקרב  פרוורה”  “דפו  המניעה  באמצעי  השימוש 

הקהילה האתיופית בישראל. המציאות המפלה והגזענית 

קשה  גילוי  היוותה  הראיונות  מתוך  בפנינו  שנחשפה 

כי  להאמין   שרצו  אחרים,  רבים  ועבור  עבורנו  ומקומם 

את  כלל  המחקר  יותר.  מתקיימים  אינם  כאלה  דברים 

תשובותיהם של הגורמים הממסדיים הרלוונטיים בקשר 

הובאו  האחר  ובחלקו  בזריקה,  השימוש  מדיניות  עם 

משתמשות  או  שהשתמשו  אתיופיות  נשים  של  עדויות 

באמצעי מניעה זה. הממצאים של הדו”ח הצביעו באופן 

חד משמעי על מגמה של מתן התכשיר באופן גורף לנשות 

הקהילה האתיופית בישראל וכי תוצאת מדיניות זו היא לא 

רק צמצום ילודה מכוון, אלא גם פגיעה בבריאות הנשים 

רבות  שאלות  מעלה  המחקר  ופוריותן.  גופן  על  ובזכותן 

ובפרט  בחירה,  וחופש  נשים  בריאות  לנושא  הנוגע  בכל 

ממעמדות  לנשים  הניתן  השונה  ביחס  הנוגעות  כאלה 

שונים באוכלוסייה.                                        

רק בתחילת השנה החל מנכ”ל משרד הבריאות לחקור 

את  הנושא, עליו, כאמור, התרענו כבר לפני שנים. המנכ”ל 

פרסם הנחיות לרופאי הנשים שלא לחדש מרשמים של 

המטופלת.  עם  בירור  עריכת  לאחר  אלא  פרוורה”  “דפו 

ההנחייה כוללת התייחסות לבחינה הכרחית של הרופאות 

הלוואי  לתופעות  מודעת  המטופלת  האם  והרופאים, 

ומבינה את השלכותיהן אל מול יתרונותיהם וחסרונותיהם 

במגשרות  מחייבת  היעזרות  תוך  אחרים,  אמצעים  של 

בנות העדה האתיופית או בשירותי תרגום רפואי. 

הפונדקאות  על  דו”ח  פרסמנו  ב-2011   - פונדקאות 

לנשיאת  ההסכמים  חוק  של  בחינה  במרכזו  בישראל, 

שעברו  השנים  ב-14  בפועל  ויישומו  בישראל  עוברים 

ואתיות  מאז נחקק: המדיניות הקיימת, סוגיות חברתיות 

מורכבים  תהליכים  הם  ולידה  הריון  המלצות.  וכמובן, 

שלהם השלכות פיזיות ונפשיות משמעותיות על האישה, 

הריון  על  לחשוב  ניתן  ולא  ראוי  “לא  בדו”ח:  שנכתב  כמו 

ולידה בעבור זוג או אדם אחר במונחים צרים של ִעסקה 

במערכת  מדובר  כי  בכך  להכיר  וצריך  גרידא,  כלכלית 

יחסים מורכבת, העלולה לשמש כר פורה להתפתחות של 

פרטיים  לגורמים  מאפשרים  כאשר  בפרט  וניצול,  פגיעה 

בעלי אינטרסים כלכליים להיכנס למעורבות בתחום זה.”. 

הדו”ח הוגש לוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית 

של נושא הפריון וההולדה בישראל, והיה לאחד המסמכים 

המרכזיים בדיון והמצוטטים בהמלצות הוועדה.

בסוף  הוקם  הסיוע  קו   - הריון  הפסקת  בנושא  סיוע  קו 

גיל  ליווי ותמיכה לנשים מעל  2011. במטרה לתת מידע, 

ריטה חייקין מנחה סיור בעקבות סחר בנשים

בפריפריה הצפונית.ريتا حايكني تيسر جوله خلف 

االجتار بالنساء في االطراف الشماليه

תצלום: יעקב סבן  تصوير: يعكوف سبان

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://isha.org.il/docs/P162/
http://isha.org.il/docs/P162/
http://isha.org.il/docs/P186/
http://isha.org.il/docs/P186/
http://wmt.isha.org.il/?page_id=85
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الصعبة وأن ال جنبر على العمل في هذا اجلانب على اإلطالق. 

تتضمن رؤيتي إعتراف دولة اسرائيل بحقوق النساء املهاجرات 

والتوقف عن اشتراط دخول النساء الى اسرائيل بطلب تصريح 

او دعوة من قبل شخص يحمل اجلنسية اإلسرائيلية وأن تضع 

دولة اسرائيل حدودا لرجال عنيفني يسافرون الى خارج بهدف 

النساء  هؤالء  تعتمدن  جنس.  جواري  ليصبحوا  نساء  احضار 

اعتمادا كليا على رجل يحمل اجلنسية اإلسرائيلية حيث يأتني 

والترهيب  العنف  حتمل  عليهن  أن  ويدركن  محرومة  دول  من 

بغية احلصول على وضعية قانونية. تقوم دولة اسرائيل مبد يد 

العون للتخفيف من محنة هؤالء نساء ولكنها ال تعتمد تدابير 

كافية ملنع ظاهرة االجتار في النساء.

الذين يستهلكون اجلنس  الرجال  من وجهة نظري، يجب على 

الكاملة عن عدم مباالتهم وعن  املسؤولية  املال حتمل  مقابل 

تقوم  أن  رؤيتي  تشمل  الدعارة.  دائرة  في  لنساء  استغاللهم 

دولة اسرائيل بسن قوانني جترّم اشخاص يتعاطون اجلنس مع 

نساء في دائرة الدعارة، وأن تتحمل الدولة املسؤولية الكاملة 

إلعادة تأهيل نساء داخل دائرة الدعارة ليس من ناحية عقلية 

منح  وتوفير  األسنان،  رعاية  مثل  جسديا  أيضا  بل  فحسب، 

دراسية وحياتية.

تشمل رؤيتي وجود ردا مناسبا لرجال داخل دائرة الدعارة، والذين 

أي جهة  وجود  وتفتقد  وحلول  رعاية  الى  حتتاج  فئة  يشكلون 

مساعدة او مساندة على اإلطالق. ما زال امامنا العمل الكثير 

لتحقيق طموحنا للمساواة في احلقوق، إلعادة تأهيل نساء في 

رؤيتي  للنساء. حتمل  ميزانيات  متساوية  وتوفير  الدعارة  دائرة 

السنوات  النضاالت خالل  لنخوض مثل هذه  نحتاج  أن ال  أمال 

قمنا  قد  عالم  داخل  أمان  في  نحيى  أن  وإمنا  القادمات  اخلمس 

بتغييره وبصناعته.

ملوقع جوالت جيني- اضغطي هنا

הנמצאות  או  הריון  הפסקת  ביצוע  לגבי  המתלבטות   21

האם  ההחלטה  קשבת.  ואוזן  סיוע  והמבקשות  אחריה 

החלטה  היא  לתפישתנו,  הריון,  להמשיך  או  להפסיק 

עולם,  השקפת  ברגשות,  השאר,  בין  הקשורה,  מורכבת 

כי  סבורות  אנו  אלה,  בשל  כלכליות.  וסוגיות  ריגשי  מצב 

כמי  בלבד,  עצמה  האישה  של  להיות  צריכה  זו  החלטה 

זו,  גישה  מתוך  בחייה.  לה  נכון  מה  מכולם  טוב  שיודעת 

נשים  ממאה  ליותר  וליווי  סיוע  האחרונה  בשנה  הענקנו 

שפנו אלינו. הקו מנוהל על ידי צוות מתנדבות שעוברות 

הכשרה מתאימה.

נשים עם מוגבלויות ופמיניזם - בשנה שעברה התחלנו 

יחד עם אסנת  הייחודי הזה, אותו  אני מרכזת  בפרויקט 

להט, שכותבת עליו בגיליון זה.

רפואיות,  וטכנולוגיות  נשים  פרוייקט  2013 של  יוני  לגליון 

אשה לאשה.

החזון שלי בפרויקט מאבק בזנות ובסחר בנשים  

מאת ריטה חייקין

לפני 12 שנה עמדתי בקולקטיב של אשה לאשה וסיפרתי, 

בנשים,  בסחר  מאבק  הפרויקט  של  חדשה  רכזת  בתור 

מה החזון שלי ומה היעדים בעוד חמש שנים. חנה ספרן 

עצרה אותי ואמרה די בנוקשות  שהציפייה היא, כי בעוד 

חמש שנים לא יהיה סחר בנשים כלל.

הסחר  בתופעת  ירידה  החלה  שנים  חמש  בתוך  ואומנם, 

את   הגדרנו  כך  ישראליות.  בנשים  גם  לטפל  והתחלנו 

מחדש את הפרויקט כמאבק בזנות ובסחר בנשים.

עברו עוד חמש שנים והיום אנחנו ב-2013. אומנם התנהלו 

במעגלי  הנמצאות  נשים  זכויות  למען  מאבקים  המון 

הזנות, זכויות נשים נסחרות שהובאו ממדינות מוחלשות 

במסגרות  מרצה  שאני  פעם  בכל  עדיין,  אך  לישראל. 

אני שומעת דעות קדומות  או לקהל הרחב,  ממשלתיות 

בכירים   בתפקידים  מפתח  מאנשי  הן  דומות  ודי  רבות 

להרשמה לרשימת התפוצה 
של אשה לאשה ולעדכון על 
אירועים ופעילויות לחצי כאן.

ללוח פעילויות יוני באשה 
לאשה לחצי כאן.

להצטרפות  לפייסבוק שלנו 
לחצי כאן.

להרשמה לקבלת דף המידע
לחצי כאן

או שלחי מייל לכתובתנו
.isha@isha.org.il 

נשים שהגישה שלהן לאינטרנט 
מוגבלת או שהקריאה מהצג קשה 

להן, מוזמנות להודיע בטלפון,
במייל או במכתב,

אם ברצונן לקבל עותק מודפס
של דף המידע.

isha@isha.org.il
אשה לאשה,

ארלוזורוב 118, חיפה

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://isha.org.il/docs/P160/
http://isha.org.il/docs/P160/
http://isha.org.il/docs/P160/
http://isha.org.il/docs/P241/
http://isha.org.il/docs/P241/
http://isha.org.il/docs/P241/
http://www.isha.org.il/upload/file/june2013isha.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/june2013isha.pdf
http://www.isha.org.il/upload/file/june2013isha.pdf
https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://isha.org.il/docs/P245/
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نسرين مزاوي – الناصرة 
29 نيسان 2013

هذا اجلسد لي 
وما عليه من شيب لي

جتاعيده تقاسيمه وتكوراته لي 

وهذا السائل املنوي ليس لي 
والرصيف ليس لي 

والشارع ليس لي 
وال البيت لي 

هذة االعضاء التناسلية لي 
وهذا الفرج لي 

والثديان لي 
وهاتان الكفان واليدان والساقان لي 

وهذا امليدان ليس لي 
وامليناء ليس لي 

والرصيف واملساء والليل ليسوا لي 

هذا اخمليم ليس لي 

هذا اخلوف لي 
وهذا احلمل لي 

وهذة البكارة لي 
والشرف ليس لي 

هذة اجلرمية... 
لك! 

هذا القتل لك 
هذا التعدي لك 

هذا التحرش
هذا اإلغتصاب 

لك! 

هذة املدينة ليست لي 
وهذا اجلسد لي 

الرصيف لك والثديان لي 
الشارع لك 
والفرج لي 
امليدان لك

والتحرير لي 
والثورة لي! 

الصحراء واخمليم والرصيف والشارع وامليناء والشاطئ والشرف 
والبحر 

كلها لك 
والسائل املنوي لك

واجلسد لي 

واحلياة لي  

)ושופטים ביניהם(  והן מקהל הרחב.

בציבור  הקיימים  הסטריאוטיפים  ניפוץ  הוא  כיום  החזון 

רחב בישראל לגבי זנות, מיהי אישה בזנות ומה זה “כסף 

העתיק  לא  ובוודאי,  מקצוע  לא  היא  זנות   מדוע  קל”, 

בעולם.

עדיין לא נעשה די בחינוך של הנוער. וכל שנה בחג פורים 

סקסיסטיות  לתחפושות  ויותר  יותר  נחשפים  אנחנו 

לגיטימציה  נותנות  וכאשר  בפורנוגרפיה  הגובלות 

להחפצת גוף האישה ולשימוש ציני בו.

מעבירים  ענק  ובשלטי  ממשלתיים  בערוצים  הפרסומות 

חדש  לרכב  האישה  גוף  את  להשוות  ניתן  כי  מסרים  לנו 

למשל.

העניינים האלה קשורים זה בזה ותורמים להתפתחות של 

סטריאוטיפים על זנות, על זונות ועל כל מה שקשור לכך.

נשים  של  אתגריים  במקרים  היום  מטפלת  לאשה  אשה 

הרווחה  שירותי  תמיד  לא  בזנות.  הנמצאות  מעמד  ללא 

אין  וגם  כלים  עדיין  אין  למדינה  כי  בהן  לטפל  מסוגלים 

תקציב. החזון שלי הוא שהמדינה תוכל בעתיד להתמודד 

זאת  מלאכה  לעשות  נצטרך  ולא  קשים  מקרים  עם  גם 

כלל.

מהגרות  נשים  של  בזכויות  תכיר  המדינה  שלי,  בחזון 

מדינה  בהזמנה.   ככלות  נשים  לכאן  להביא  ותפסיק 

אישה  לגברים אלימים המביאים מחו”ל  גבולות  שתשים 

שתהפוך לשפחת מין. אותה אישה, תלויה לחלוטין בגבר 

בעל האזרחות הישראלית; היא מגיעה ממדינה מוחלשת 

ומבינה שהיא חייבת לסבול מאלימות ואיומים כדי לשמור 

של  המצוקה  על  להקל  יד  נותנת  המדינה  המעמד.  על 

הנשים אבל  עדיין לא נוקטת די אמצעים כדי למנוע את 

התופעה.

באחריות  יישאו  בתשלום,  מין  צרכני  גברים,  שלי,   בחזון 

המלאה על האדישות שלהם ועל ניצול נשים בזנות. בחזון 

שלי, המדינה תחקוק חוק להפללת לקוחות מין הכולל גם 

המלאה  אחריות  תיקח  המדינה  בזנות.  נשים  של  צרכים 

בשיקום הנשים בזנות ולא רק מבחינה נפשית אלא פיזית 

כגון טיפולי שיניים, מתן מלגות ללימודים ומלגות למחיה.

בחזון שלי יש מענה הולם לגברים הנמצאים בזנות. זוהי 

אוכלוסייה שאף היא זקוקה למענה ואין כלל שום תשתית 

עבור הקבוצה זאת.

זכויות,  לשוויון  להגיע  בשאיפה  רבה  מלאכה  עד  לפנינו 

לשיקום נשים בזנות ומתן תקציבים שווים לטיפול בנשים.

נצטרך  לא  שנים  חמש  בעוד  כי  תקווה  יש  שלי  בחזון 

מאבקים כמו פעם אלא נוכל להיות בטוחות בעולם אותו 

אנחנו משנות ויוצרות

לאתר הליכות ג’יין - לחצי כאן

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://www.janeswalk.net/
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מדיניות הרבעים ודוברות רוסית באשה לאשה

מדד  בפרויקט  חוקרת  איסטושינה,  אסיה  מאת 

הביטחון.

בפתח הדברים אתייחס לנשים דוברות הרוסית דווקא 

במבט על מצבן מחוץ לארגון, דרך ההיסטוריה האישית 

שנים  שש  במשך  להשוואה.  בסיס  שיהיה  כדי  שלי 

עבדתי בטלוויזיה ברוסית. ראיינתי את כל המי ומי, אבל 

לא עלה בדעתי לנסות לעבוד בטלוויזיה דוברת עברית, 

מוזגוביה,  בנטשה  להיזכר  די  סיכוי.  שאין   ידעתי  כי 

עיתונאית מוכשרת, שהגיעה לארץ בילדותה, שליטתה 

בעברית טובה יותר משלי והיא גם בלונדינית יפהפייה. 

לאחר שהנחתה תכנית בערוץ 2 במשך כמה חודשים, 

פוטרה בעקבות מבול של תלונות על מבטא כבד מדי.

הכנות  במסגרת  ורוד.  הכול  לא  הרוסית  בנישה  גם 

עם  נעימה  שיחה  במהלך  ברוסית,  מדרש  בית  לקורס 

ומנהלת  שמאלנית  שאני  סיפרתי  הפרויקט,  מנהלת 

מערכות יחסים רומנטיות עם נשים וגברים. היא הגיבה 

בתמיהה “שמאלנית מילא, אבל בעניין האחר... את לא 

חייבת להזכיר את זה במפגשים...” 

מדיניות  אחר.  עולם  היא  לאשה  אשה  הזה  במובן 

הרבעים היא עולם אחר. 

באחד  הרוסית.  בשפה  פרויקטים  שני  היו  ב”אשה” 

הוגש סיוע לעולות במציאת תעסוקה. והשני הוא אחד 

של  בריכוזה  בנשים  סחר   - המרכזיים  מהפרויקטים 

ריטה חייקין. 

תרכז  רוסית  שדוברת  חשוב  כי  אומרת  ספרן  חנה 

רוסית:  לדוברות  פרויקטים  והן  כלליים  פרויקטים  הן 

שהמשאבים  יהיה  וצודק  נכון  משאב.  היא  עבודה  “כי 

יתחלקו בין קבוצות האוכלוסייה השונות”. 

שאמנם  לי,  אמרה  בארגון  האקטיביסטיות  אחת 

אך  המקצועיים,  לכישוריי  הודות  לעבודה  התקבלתי 

היותי רוסיה הוא יתרון. נטלי רובין, המלווה שלי, סיפרה 

כי בישיבה של “כוח אשה” בבדיקה של נושא הרבעים, 

הרבע  את  “מכסה”  ולכן  ביסקסואלית  שאני  נזכרו 

הלהט”בי. 

אבל אני רוצה להצביע גם על הנקודות המורכבות יותר, 

מדוע בין הפעילות של “אשה” יש מעט מאוד רוסיות. 

ראשית, אנחנו לא מוגדרות בתור רבע. מדיניות הרבעים 

מאות  כאן  היו  כשכבר  התשעים,  בשנות  התגבשה 

של  לרשימה  נכנסו  לא  הן  מדוע  רוסית.  דוברות  אלפי 

הרבעים? אני חושבת כי לא היה להן מספיק כוח. לא 

להיות  הצורך  על  זכויותיה,  על  הייתה קבוצה שלחמה 

מיוצגות. כמו למשל קבוצת הלסביות. הייתה התנגדות 

 Политика четвертей и
 русскоязычные женщины в Иша Леиша
 Ася Истошина

Свою главу про и русскоязычных женщин в 

Иша Леиша  я хочу начать с того, как обстоят 

дела с  трудоустройством  русскоязычных 

женщин  вне стен Иша Леиша, на основе 

собственного примера. 

Я работала 6 лет журналисткой на 

телевидении. У меня были три авторские 

программы, в том числе программа 

актуальных интервью.  По окончании работы 

мне даже и в голову не пришло попробовать 

найти работу на израильском телевидении 

– я понимала, что у меня нет шансов. Даже 

и пробовать нет смысла – достаточно было 

истории с Наташей Мозговой. Она не только 

очень профессиональный журналист, но 

и приехала девочкой, иврит у нее лучше, 

и она еще и красавица блондинка. Она 

поработала ведущей на 2 канале несколько 

месяцев, после чего редакцию завалили 

письмами с требованием ее уволить – 

слишком сильный акцент. 

Но и в русской нише не все так гладко. Меня 

пригласили провести курс бейт мидраш на 

русском языке, и мы с руководительницей 

проекта ведем приятную беседу и строим 

планы. В какой-то момент я говорю , что я 

левая и у меня романтические отношения 

с женщинами и с мужчинами. Моя 

собеседница меняется в лице, отводит 

глаза, говорит – ну левая, это ничего, но вот 

насчет этого второго... Но вы же не должны 

это афишировать на занятиях, правда?.

В этом смысле Иша Леиша – это другой мир. 

Политика четвертей - это другой мир. 

В Ише было два проекта на русском языке. 

Один занимался помощью репатрианткам 

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
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שהן תחשבנה לרבע, אך הן עמדו על שלהן גם בגלל שהן 

היו רבות וגם עקשניות. כאן צצה דילמה נוספת - האם 

להכניס לרבעים את כל הקטגוריות: רוסיות, אתיופיות, 

איך  דתיות?  טרנסיות,  קשישות,  מוגבלויות,  עם  נשים 

במקרה כזה פאנל אחד יכלול את כולן? ואולי יש להנהיג 

לנו  שמסייעים  סמל,  במטפורה,  שמדובר  או  רוטציה? 

לחשוב בקטגוריות של גיוון ורפרזנטטיביות?

חלק  להיות  בכלל  רוצות  הרוסית  דוברות  האם  אך 

מהתנועה הפמיניסטית? התשובה אינה חד-משמעית. 

סיפרה  לשעבר,  מתנדבות  רכזת  פילטובסקיה,  מרינה 

לאשה  באשה  שיש  הרגישה  רוסית,  כדוברת  שהיא,  

מרחב פתוח לכולן, ללא קשר ללאום או למדינת המוצא. 

התייחסו אליה בכבוד ובחום. עם זאת, לטענתה, אצל 

דוברות רוסית מתגבשת הרגשה, שמי שאינה מחזיקה 

בנוח.  כאן  מרגישה  לא  רדיקליות,  שמאלניות  בדעות 

אני  לאשה  לאשה  “מחוץ  דומים:  דברים  אומרת  ריטה 

מדי”.  ליברלית   - ובתוך הארגון  מדי  רדיקלית  מרגישה 

דעות  רוסית עם  דוברות  לארגון  להביא  ניסיונות  נעשו 

לא  הסתם,  מן  הזה,  הניסיון  אך  שמאלניות,  ממש  לא 

עבר חלק.

שרוב  הרבעים  מדיניות  על  בדיון  אמרה  ורנר  שני 

בעלות  הביניים,  מעמד  של  “נציגות”  הן  כאן  הנשים 

השכלה גבוהה. זאת אומרת, שלפלסטיניות, למזרחיות 

ריטה,  מעמדי.  משותף  מכנה  יש  ב”אישה”  וללסביות 

ועבורה  רבות  רוסית  דוברות  שבעבור  מרגישה  למשל, 

הוא  העבודה  לשעות  מחוץ  אקטיביזם  אישי,  באופן 

מותרות בתנאים של הישרדות כלכלית. לדעתה, זו אחת 

הסיבות שבגללה נעדרות דוברות הרוסית מהארגונים.

ובעצם, בבית הזה יש לא מעט נשים דוברות רוסית, אך 

ששומעת  מבוגרות  של  קבוצה  יש  בנפרד.  קיימות  הן 

קבוצת  פלדנקרייז.  קבוצת  יש   אמנות.  על  הרצאות 

אין  דיאלוג.  אין  פעולה.  שיתוף  אין  אך  הטארוט.  קלפי 

מפגש עם שאר פעילות הארגון.

הצטרפו  לא  רוסית  שדוברות  אמרה,  מחברותי  אחת 

נתקלו  לא  שהן  בגלל  הפמיניסטית  לתנועה  בהמוניהן 

צורך  להן  אין  למשל.  המזרחיות,  הנשים  כמו  בקשיים, 

למחות. הן לבנות, “כמעט אשכנזיות”. הן אינן נתקלות 

קשיי  אלו  אי  שחוו  ייתכן  לעבודה.  בקבלה  בקשיים 

נועדו לאלה  קליטה, אך גם אלה זמניים. הרבעים הרי 

סופר.  לא  שסיפורן  לאלה  נשמעו,  לא  שקולותיהן 

התגובות האלה הפתיעו והדהימו אותי. 

טענותיה.  עם  ומתווכחת  הזאת  בעמדה  מהרהרת  אני 

מהגרות   הן  אך  לבנות,  הן  הרוסית  דוברות  שרוב  נכון, 

ועוד מהגרות ממדינת עולם שני )הגוש הסובייטי(.  בשיח 

в трудоустройстве. Другой – торговлей 

женщинами, его уже 10 лет координирует 

Рита Хайкин . По словам Ханы Сафран 

важно, чтобы и русскоязычные и 

общие  проекты могла координировать  

русскоязычная женщина -  ”Работа – 

это ресурс. Справедливо и морально, 

чтобы этот ресурс  был доступен разным 

группам населения“.

Одна из активисток говорит мне, что, 

конечно, меня приняли на работу за мои 

профессиональные качества, но то, что 

я русская – это дополнительный плюс. 

Натали Рубин, моя сопровождающая, 

говорит мне , что на заседании они 

проверяли, насколько организация 

придерживается политики  четвертей 

в смысле состава команды сотрудниц. 

Ага, сказали они,   Ася бисексуалка, 

соответственно эта четверть прикрыта. 

И после того как я описала огромную 

разницу между внешним миров и Ишей, 

я все таки хочу сказать, что  даже у нас 

не все так гладко и понятно. В Ише очень 

мало русских активисток.  Почему? 

Во-первых, мы не обозначены, как 

четверть. Политика четвертей возникла 

в начале девяностых, когда тут уже были 

сотни тысяч русскоязычных. Почему они 

не вошли в список? Думаю, что потому, 

что они не были силой. Не было группы, 

которая боролась бы за свои права, за 

необходимость быть представлеными. 

Интересно сравнить с лесбиянками – 

сначала было противодействие тому, 

чтобы они были четвертью, но они 

настояли на своем. Почему? Я полагаю, 

что их было достаточно много и они 

были достаточно настойчивы.   И 

тут возникает дилемма – вводить все 

категории, русских, эфиопок, женщин 

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
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הפמיניסטי הושם דגש משמעותי מאוד על סוגיית צבע 

העור - לבן לעומת שחור, וזה, אגב, יבוא של תאוריות 

העולם  מתחלק  כך  בפוסט-קולוניאליזם.  העוסקות 

בשל  למערב,  מצורף  השני  העולם  ולשלישי.  לראשון 

היותו לבן. בעיניי, יש צורך ביצירת נרטיב חדש שיאחד 

נושאים פמיניסטיים ונושאי הגירה, אז תרגשנה דוברות 

הרוסית, שיש להן מקום בתנועה הפמיניסטית בישראל. 

הפמיניסטית  התנועה   - פור”ה  שבארגון  חושבת  אני 

דוברת הרוסית - היינו עסוקות בשילוב נושאי הכיבוש, 

דוברת  הקהילה  של  בשיח  החברתי  והצדק  פמיניזם 

הנרטיב  לגיבוש  מאמץ  מספיק  השקענו  ולא  הרוסית 

נעשים  היום  העמים.  מחבר  מהגרות  נשים  של  שלנו, 

ניסיונות כאלה ב”קואליציית נשים לשלום” וב”אחותי”, 

אך עדיין לא באשה לאשה. הייתי רוצה שזה יהיה הצעד 

הבא שלנו.  

בינואר 2013 התקיים באשה לאשה דיון על מדיניות 

זו  מדיניות  של  מקומה  על  לה  ומעבר  הרבעים 

בארגון, על הצלחות ואתגרים, על אופציות לשכלול 

המודל, על היישום של הגישה מחוץ לאשה. הרעיון 

למפגש החל מרצון להרחיב את הפרק על מדיניות 

הרבעים בספר של אשה לשנת השלושים.

מוזמנות להצטרף לתכנון 
ולארגון ימי החגיגות - שלל 
אירועים עירוניים, מסיבת 
ריקודים, תערוכה, סיורים, 

הקרנת סרטים ועוד ועוד. יהיה 
שמח! לפרטים על הפגישה 
הקרובה פני לליאת במייל 

.isha@isha.org.il

הצטרפי להכנות לאירועי 30 שנה 
לאשה  לאשה

с ограниченными возможностями, 

пожилых, трансов, религиозных. Как 

в таком случае одна конференция 

сможет вместить всех?  А может быть 

надо делать ротацию? Или это такая 

метафора, символ, который помогает 

нам думать в категориях многообразия 

и репрезентации?

А  хотят ли русскоязычные женщины 

быть частью феминистского движения? 

Неоднозначно. По словам Марины 

Пилатовской, в прошлом координатора 

по работе с добровольцами, она, 

будучи русскоязычной, чувствовала, 

что в Ише существует пространство 

открытое для всех, вне зависимости 

от национальности и страны исхода. К 

ней относились тепло и с уважением.  

С другой стороны, говорит Марина, у 

русскоязычных создается ощущение, 

что тем, у кого не левые\не радикальные 

взгляды, здесь некомфортно.  Похожие 

вещи говорит и Рита – ”вне Иши я 

чувствую себя слишком радикальной, а 

внутри Иши – слишком либеральной“.  

Как я поняла, были попытки привести 

в Ишу русскоязычных женщин менее 

леворадикальных взглядов, но без 

проблем не обошлось.

Еще один аспект. Шани Вернер сказала 

в обсуждении политики четвертей, 

что большинство женщин здесь –  

представительницы среднего класса, 

с университетским образованием. Т.е. 

на сегодняшний день и палестинки, 

и мизраихиет и лесбиянки скорее 

похожи между собой в силу классового 

сходства.  Рита, например,  в этой 

ситуации чувствует, что для многих 

русскоязычных женщин и для нее 

самой активизм вне рабочих часов - это 
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роскошь, которую трудно себе позволить в 

условиях экономического выживания. На 

ее взгляд, это одна из причин, по которой 

нет русскояхычных на коллективах.

Впрочем, в Ише на самом деле очень 

много русскоязычных женщин, но они 

существуют как-то отдельно. Группа 

пожилых женщин, которые слушают 

лекции про искусство по средам уже 20 

лет. Группа фельденкрайз. Группа карт 

таро. Но нет взаимодействия. Нет обмена 

мнениями, диалога. Нет встречи.  Такой 

параллельный мир. 

В процессе написания этой главы, я 

говорила с несколькими женщинами в 

Ише. И в частности моя хорошая подруга 

сказала мне, что на ее взгляд русские 

женщины не примкнули в большом 

количестве к феминистскому движению 

и не выступают на феминистсих 

конференциях, потому что у них 

собственно нет особых трудностей, в 

отличии скажем от мазраихиет. Им это 

не нужно. Они белые,  без пяти минут 

ашкеназки. У них нет проблем устроится 

на работу. Может быть некие трудности 

при абсорбции, но это временное. А 

четверти – это для тех, чьи голоса не 

слышны, чьи истории не рассказаны. Я 

была потрясена .

И я вот уже какое-то время мысленно 

продолжаю спорить с этой позицией. 

Да, мы в основном белые, но существует  

факт иммиграции, причем из страны 

второго мира. В феминистском дискурсе 

существует очень большой акцент на 

тему белизны\черноты, что, кстати, 

результат американского влияния. И 

тогда мир делится на первый и третий, 

белый и черный. Создается некая 

дихотомия, в котором второй мир 

автоматические присоединяется западу. 

В силу своей белизны. Возможно 

должен быть создан нарратив, который 

объединяет феминистские темы и темы 

связанные с иммиграцией, и тогда 

русскоязычные женщины почувствуют, 

что им в израильском феминистском 

движении есть место. Задним числом я 

думаю, что мы в Форе, русскоязычном 

феминистском движении были очень 

заняты тем, чтобы ввести феминистские 

темы, борьбу с окуппацией и за 

социальную справедливость  в дискурс 

русскоязычной общины, и недостаточно 

занимались тем, чтобы сформулировать 

и рассказывать историю русскоязычных 

женщин в рамках общего феминистского 

движения. Сегодня такие попытки уже 

делаются – в Коалиции женщин за мир, 

в Ахоти, но еще не в Ише.  Мне кажется, 

это должен быть наш следующий шаг.

В январе 2013 в организации 

Иша Леиша  состоялась встреча, 

Посвященная политике четвертей 

в феминистском движении 

(политика пропорционального 

представительства палестинок, 

лесбиянок, женщин, приехавших 

в Израиль из стран Северной 

Африки и женщин ашкеназского 

происхождения). 

Участницы обсуждали принцип 

четвертей в Иша Леиша, успехи и 

трудности, альтернативные модели 

справедливого представительства, 

применение модели вне стен 

организации.

Идея встречи возникла из потребности 

расширить главу о политике четвертей 

в книге, посвященной 30-летию Иша 

Леиша.
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مؤمتر حول الرجال والرجولة في جمعية امرأة المرأة

لويس لويس

  

اسمي لويس، وأنا كوير وأنا نسوية ... أتطوع في جمعية املرأة 

وأنا  كوير،  كوني  خالل  من  النسوية  الى  وصلت  لقد  المرأة. 

الراديكالية. لقد وقعت في  النسوية  الفكر  متواصل جدا مع 

حب جمعية امرأة المرأة مبجرد دخولي الى مقرها، فقد وجدت 

في  وعائلية.  دافئة  ممتعة،  ولكنها  فوضوية  بيئة  داخل  مكانا 

أن  رأيت  للمجموعة،  دعوة  توزيع  التي شاركت في  األولى  املرة 

نص الدعوة معنونة ب«دعوة لكل امرأة«، وكما يليق بكوير ذا 

دون  املوضوع  عن  التغاضي  استطع  لم  راديكاليا،  نسويا  فكر 

النساء  من  أي  املرأة؟  اجلمعية  تعرّف  كيف  السؤال  اطرح  ان 

يشملها تضمني هذه الفئة؟ وما هي مكانة املتحولني جنسيا 

او  اجلندر  الهويات  كل  يشمل  مصطلح  )وهو  كوير  اجلندر  او 

النوع االجتماعي(؟ ما هي مكانة أي رجل أو إمرأة ال يدخل ضمن 

يتم  ملاذا  اجلنسني؟  بني  املعايير  ثنائية  او  االقطاب  احد  تعريف 

تسكير احليز امامهم؟

في  اخرى  ومتطوعة  العامة  املنسقة  مع  بالتعاون  ولكن 

في  الرجل  »مكانة  عنوان  حتت  مؤمتر  بتنظيم  قمنا  اجلمعية 

ليتناول مناقشة  »امرأة المرأة«،  النسوي في جمعية  النضال 

هذا املوضوع.

اليها  )أشير  الناشطات  احدى  قالت  النقاش  حلقة  وخالل 

بالسيدة د.( ان ثمة امر شد انتباهها، وهو أن مّيسرة النقاش 

كانت تستخدم »اخلطوط املائلة« )أي لتشمل صياغة خطاب 

التي كان رجاال  اللحظة  والذكر سواءا( في  االنثى  اى  موجهة 

موجودين في املكان وأننا ال نستطيع االلتزام بقرارنا أن نتحدث 

أن  مالحظة  لي  كتبت  أنني  أتذكر  فقط.  املؤنث  صيغة  في 

أشير إلى هذه النقطة، وأن اشرح بأن الهدف من استخدام » 

اخلطوط املائلة« هو التوجهة الى نساء يخاطنب طيلة حياتهن 

كما  متاما  إناثا،  ليسوا  انهن  من  بالرغم  املؤنث،  صيغة  في 

يخاطب رجاال طيلة حياتهم في صيغة املذكر على الرغم من 

انهم ليسوا ذكورا، ولكن ليس بالضرورة بسبب وجود رجاال من 

يعتبرون  اشخاص  الى  جندر  بالسيس  )يشار  جندر«  »سيس 

هويتهم اجلنسية مالئمة لنوعهم االجتماعي عند الوالدة(  بني 

اجلمهور. ثّم ذكرت السيدة د. أن األمناط ذاتها تكرر ونظرا ألنها 

ترفض حدوث ذلك في املساحات النسوية التي هي شريكة في 

بنائها، فستقوم بالتغلب على اخلجل لتقول لنا أن احد  الرجال 

بالتحرش  قام  شخصه(  عن  أخبرتنا  )بالطبع  احلضور  بني  من 

عملوا  قد  كانوا  عمل  مكان  في  زميالتها  من  ببعض  جنسيا 

فيه قبل عدة سنوات.

شعرت بطوفان من املشاعر خالل تلك اللحظة، لكوني احدى 

سمحت  بيئة  خلقت  الني  بالذنب  شعرت  املؤمتر  منظمات 

وكأنها  أقولها  أن  أردت  التي  االمور  كل  بدت  الوضع.  هذا  ملثل 

عالقة  توجد  ال  أنه  وشعرت  كما  كفاية،  بدرجة  مهمة  غير 

כנס על גברים וגבריות באשה

מאת לואיס לואיס

קוראות לי לואיס, אני קוויר ואני פמיניסטית... אני מתנדב 

שלי,  הקוויריות  דרך  הגעתי  לפמיניזם  לאשה.  באשה 

ואני הכי מחובר לפמיניזם הרדיקלי.  התאהבתי בארגון 

ברגע שנכנסתי אליו ומצאתי מקום בסביבה הכאוטית, 

בפעם  הזאת.  והמשפחתית  החמימה  הכיפית,  אך 

לקולקטיב,  הזמנה  להפצת  שותף  שהייתי  הראשונה 

ראיתי שבהזמנה הזאת היה כתוב שלקולקטיב ״מוזמנת 

לא  רדיקלית,  פמיניסט  לקווירית  וכיאה  אשה״,  כל 

אישה  מהי  לשאול  מבלי  בשקט  זה  את  לעזוב  יכולתי 

ומי  הזו  בקטגוריה  נכללת  מי  לאשה?  אשה  בשביל 

טרנסג׳נדריות,  טרנסקסואליות,  של  מקומן  מהו  לא? 

לאחד  נופליםות  שלא  א/נשים  ג׳נדרקוויריות? 

מהקטבים הבינאריים של הדיכוטומיה המגדרית? למה 

המרחב סגור בפניהן? 

ארגנו  מתנדבת  ועוד  הכללית  הרכזת  עם  ביחד  אז 

כנס, שבו היה אמור להתנהל שיח על זה. לכנס קראנו 

ובאשה  הפמיניסטי  במאבק  הגברים  של  ״מקומם 

לאשה״. 

ותיקה ב”אשה”, אקרא לה  הדיון בסבב הגיע לפעילה 

הערב  של  שהמנחה  לב  ששמה  זה  על  שדיברה  ד׳, 

התחילה לדבר ב’סלאשים’ ברגע שהיו גברים במרחב, 

ושאנחנו לא מצליחות לעמוד מאחורי ההחלטה שלנו 

לפניי  שרשמתי  זוכר  אני  בלבד.  נקבה  בלשון  לדבר 

נועדו  שה’סלאשים’  ולהסביר  הזו  לנקודה  להתייחס 

נקבה,  בלשון  אליהם  פנו  חייהם  שכל  א/נשים  בשביל 

בדיוק  נשים,  לא  היותם  למרות  נקבות,  שהם  בגלל 

כמו שלנשים פונים כל חייהן בלשון זכר למרות היותם 

הסיסג׳נדרים  הגברים  בשביל  דווקא  ולאו  גברים,  לא 

נוטים  שדפוסים  זה  את  העלתה  היא  ואז  שבקהל. 

יקרה  שזה  מסרבת  שהיא  ובגלל  עצמם,  על  לחזור 

במרחב הפמיניסטי הזה שהיא הייתה שותפה ליצירתו, 

היא תתגבר על הבושה שמסביב לזה ותספר לנו שאחד 

מהגברים שנמצאים בקהל )היא כמובן אמרה לנו מי( 

הטריד מינית כמה חברות שלה במקום שעבדה בו לפני 

שנים.  

שטף של רגשות עבר בי באותו רגע, וברגעים שאחריו, 

מאחר שכאחת מהמארגנות של הכנס הרגשתי אשמה 

על זה שיצרתי את הסביבה שאפשרה מצב כזה. כל מה 

לא מספיק חשוב,  לי  להיראות  להגיד התחיל  שרציתי 

והרגשתי שכל הרגשות שלי לא באמת רלוונטיים, כי אני 

ולפחות  כרגע לא מרגישות בטוחות,  וא/נשים מסביבי 
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احلضور  بني  اخريات  ونساء  الني  املوضوع،  وبني  مشاعري  بني 

لم نشعر باألمان في تلك اللحظة، وانه من االرجح ان واحدة 

على  »بالضغط  قام  احدا  وكأن  تشعر  االقل  على  بينهن  من 

بتهدئة  اخريات  وناشطات  د.  السيدة  ذلك، قامت  بعد  الزناد«. 

وفقا  ألنه  بالذنب،  لشعوري  معي  تتفق  ال  أنهن  وقالوا   روعي 

لإلحصائيات واحدة من كل ثالث نساء متّ اغتصابها او معرضة 

لالغتصاب في حياتها، وان واحد من كل أربعة رجال قام بعملية 

من  عانت  امرأة  كل  وتقريبا  بهذا،  يقوم  ان  ممكن  أو  اغتصاب 

لذلك  جنسية،  لتحرشات  معرضة  انها  او  جنسية  حترشات 

ميكننا أن نفترض أن هناك نساء تعرضن للتحرش اجلنسي وان 

هناك  رجال قاموا بالتحرش. عندها أدركك أنه وعلى الرغم من 

أن احلالة كانت مروعة، إال ان كانت هناك جوانب إيجابية، فقد 

على  التعرف  كيفية  في  درسا  معلمتنا  د.   السيدة  تعلمت 

أمناط قمعية متكررة، وفي جتميع اجلرأة الكافية ملقاومتها. في 

نهاية املطاف، كان من احملتمل أن ال يحدث مثل هذا املوقف لو 

جلمهور  المرأة«  »امرأة  جمعية  تنظمه  عاديا  مؤمترا  هذا  كان 

لنمر  نكن  لم  أننا  يعني  ذلك  ولكن  اجلمعية،  النساء وشركاء 

في مثل تلك التجربة. جميعنا ممرنا في جتربة احليز اآلمن، وكيف 

ميكن لهذا احليز ان يتحول ليصبح غير آمن، ورأينا مخاطر جعل 

احليز األمن اكثر انفتاحا. وكان هذا املؤمتر خطوة واحدة ضمن 

خطوات عديدة، ووفقا لنظرية »تأثير الفراشة«: تأثير الفراشة 

ميثل حالة ... ميكن ألجنحة الفراشة إحداث تغييرات صغيرة في 

الغالف اجلوي التي قد تؤدي في نهاية املطاف الى اعصار )أو أن 

متنعه( )ويكيبيديا(. وقد بدأت العملية، ومن احملتمل أن تستغرق 

وقتا طويال وان تكون صعبة في بعض األحيان. هذه العملية قد 

ترغمنا على مواجهة مشاعر وأفكار نفضل جتاهلها، ولكنها 

عديدة،  اعتراضات  ومواجهة  التحدي،  من  حاالتا  خلق  عملية 

هناك  تكون  اليقني. سوف  وعدم  األمن  انعدام  من  نعاني  وقد 

او نخطأ،  او نتشاجر، نبكي  ناجحة وأيضا إخفاقات. قد نفرح 

ولكن سوف نتعلم من ذاتنا ومن اآلخرين. أنا متأكد أنه في نهاية 

נשים  ועוד כמה  ד׳  כך  ‘טריגר’. אחר  עוברת  אחת מהן 

ותיקות באשה לאשה הרגיעו אותי, הסבירו לי שהן לא 

הסטטיסטיקות  שלפי  באשמתי,  שזה  איתי  מסכימות 

אחת מכל שלוש נשים עברה או תעבור אונס במהלך 

וכמעט  יאנוס,  או  גברים אנס  חייה, אחד מכל ארבעה 

היינו  ולכן  מינית,  הטרדה  תעבור  או  עברה  אשה  כל 

מינית,  הטרדה  שעברו  נשים  שם  שהיו  להניח  יכולות 

למרות  שאולי,  להבין  התחלתי  שהטרידו.  וגברים 

שהמקרה היה נוראי, היו לזה צדדים חיוביים; ד׳ למדה 

דכאניים,  דפוסים  חזרה של  לזהות  איך  אותנו  ולימדה 

ואיך לאזור מספיק אומץ כדי להתנגד להם. בסופו של 

שאליו  “אשה”  של  רגיל  פורום  היה  הפורום  אם  דבר, 

מוזמנות נשות “אשה”, בעלי ובעלות ברית, אז אומנם 

זה אומר  היה קורה, אבל  כזה לא  סביר להניח שמצב 

הזאת.  החוויה  את  לחוות  זוכות  היינו  לא  ואנחנו,  שד׳, 

הזה  הבטוח  המרחב  ואיך  בטוח  מרחב  חווינו  כולנו 

הפסיק להיות בטוח, ונוכחנו בסכנות הכרוכות בהפיכת 

מרחבים בטוחים למרחבים קצת יותר פתוחים.

כנס זה היה צעד אחד מבין רבים, לפי תאוריית אפקט 

כנפי  משק  בו  מקרה...  מייצג  הפרפר  ״אפקט  הפרפר: 

פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספירה שבסופו 

את  ימנעו  )או  טורנדו  סופת  להופעת  יגרמו  דבר  של 

יהיה  התהליך  התחיל.  התהליך  )ויקיפדיה(.  הופעתה(״ 

ארוך, לעתים קשה. הוא יגרום לנו להתמודד עם רגשות 

איתן.  להתמודד  לא  מעדיפות  שהיינו  מחשבות  ועם 

ייצור מצבים מאתגרים, אנחנו נתמודד עם הרבה  הוא 

יהיו  וודאות.  ואי  בטחון  אי  נחווה  אנחנו  התנגדויות, 

אנחנו  נשמח,  אנחנו  כישלונות.  לנו  יהיו  הצלחות,  לנו 

נלמד מעצמנו  אנחנו  נטעה,  נבכה, אנחנו  אנחנו  נריב, 

ומאחרות. אני בטוח שבסופו של תהליך, אנחנו נצליח 

יותר  סביבה  הוגנת,  יותר  טוב, חברה  יותר  עולם  לייצר 

בטוחה.

באשה  שהתקיים  דיון  בעקבות  נכתב  זה  קטע 

לאשה על גברים וגבריות בפמיניזם. הטקסט המלא 

 30 לרגל  לאור  לצאת  העומד  בספר  להופיע  עתיד 

שנה לאשה לאשה.

חוויות מסיור עם רותי גור

מאת שרית שני

בחיפה  חליסה  בשכונת  מסיור  חזרתי  כשעתיים  לפני 

חיפה.  מוזיאון  ע״י  המופקות  ג׳ין״  ״הליכות  במסגרת 

הזה  השבוע  בסוף  שנערכו  הסיורים  שלושת  השנה, 

קבוצת "גברים במאה ה-21: בין האישי לפוליטי".

مجموعة "رجال بالقرن ال21-: بني الشخصي 
والسياسي"

תצלום: יעקב סבן  تصوير: يعكوف سبان
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املطاف سوف ننجح خالل هذه العملية في جعل العالم مكانا أفضال، ومجتمعا 

أكثر إنصافا وبيئة أكثر أمانا. 

الرجال  على  المرأه  بامرأه  ُعقد  حوار  بعد  كُتبت  املقطوعه  هذه 
والرجوله باملؤسسه وبالنضال النسوي. النص الكامل سُينشر في 

الكتاب الذي سوف يُصدر مبناسبة 30 سنه المرأه المرأه.

جتارب من اجلوله مع روتي غور
ساريت شاني

في  احلليصة  حي  في  جولة  من  ساعتني  نحو  قبل  عدت  لقد 

حيفا.  متحف  ينظمه  الذي  جني‹  »مشي  نشاط  ضمن  حيفا 

اجلمعية  هذه  تأسيس  عاما   30 مرور  ومبناسبة  العام،  هذا 

متّ  العالم،  في  وحتى  البالد،  في  نوعها  من  والفريدة  الرائعة 

تخصيص ثالث جوالت أجريّن في نهاية هذا االسبوع للجوانب 

الشخصية لنساء ناشطات في جمعية امرأة المرأة.. يشرفني 

يقارب  ما  مدار  على  اجلمعية  هذه  ناشطات  بني  من  تكون  أن 

ثالثة عقود، وتكرميا ملدينة حيفا كونها معقل احلركة النسوية 

اإلسرائيلية.

اجلولة، وكانت قد  بارشاد  روتي جور  النسوية  الناشطة  قامت 

بلوغها كما  وفي مرحلة  احلليصة في طفولتها  سكنت حي 

ناشطة  هي  جور  روتي  اجلمعية.  مؤسسات  اولى  احدى  وأنها 

تراه  مجال  بكل  ناشطة  هي  عام  وبشكل  باملوقع  األحياء  في 

مع  اسرائيل  الى  العراق  من  جور  روتي  هاجرت  باملنفعة.  يعود 

العمر سنتني  تبلغ من  1951، عندما كانت  العام  في  أسرتها 

املاضي  من  لقصص  االستماع  كان  أصالن.  جناة  اسمها  وكان 

من مصادر اولى مدهشا للغاية. ترعرعت روتي في كوخ يبعد 

نحو مترين من سكة احلديد، كما ومتّ هدم جزءا نائيا من احلي 

جزء  ضخم.  جتاري  ومجمع  اجلسور  وبناء  الطرق  شق  لصالح 

كبير من املنازل مهجور، بعضهم مغلق والبعض اآلخر يشكل 

على  خطرا  تشكل  أخرى  جلرائم  ومركز  اخملدرات  ملدمني  مأوى 

السكان احملليني.

التقينا أحد السكان احملليني الذي كان يبكي مبرارة بسبب جتاهل 

באשה  פעילות  נשים  של  אישיים  להיבטים  הוקדשו 

לאשה, לרגל 30 שנות קיומה של העמותה המופלאה 

והיחידה מסוגה בארץ ואף בעולם, שיש לי הכבוד להיות 

היותה  ולרגל  מזה כמעט שלושה עשורים,  בה  פעילה 

של העיר חיפה ערש הפמיניזם הישראלי. 

ובגרותה,  נעוריה  ילדותה,  בשכונת  הנחתה  הסיור  את 

פעילה  העמותה,  וממקימות  הותיקה  חברתנו 

כל  לטובת  בכלל  ופעילה  שכונות  פעילת  פמיניסטית, 

מה שנראה לה חשוב - רותי גור, שעלתה עם משפחתה 

אסלן.  נג׳ט  בשם  שנתיים  בת  מעיראק,   1951 ב  לארץ 

מרתק לשמוע סיפורי עבר ממקור ראשון. האזור שבו 

כמו  הרכבת,  מפסי  מטרים  שני  במרחק  בצריף  גדלה 

גם חלק רחוק יותר של השכונה, נהרס לטובת כבישים, 

עומד  מהבתים  גדול  חלק  אחד.  קניון  וגרנד  גשרים 

אכסניה  משמשים  שלא,  ואלו  אטומים  חלקם  עזוב, 

על  איום  המהווים  אחרים  פשע  ומוקדי  לנרקומנים 

האוכלוסייה במקום. 

התעלמות  את  מרה  שבכה  המקום  בתושב  פגשנו 

אוכלוסיה  שיש  למרות  מהשכונה,  העיר  מנהלי 

קודמים  דורות  שעשו  כפי  שם  ולגור  להמשיך  שרוצה 

שאליו  המשחקים״  ״מגרש  את  ראינו  ממשפחתם. 

עליו  מבנה  של  משופע  גג  והוא  וחבריה,  רותי  הגיעה 

ראינו  פח.  או  קרטון  על  יושבים  בעודם  להחליק  נהגו 

את הריסות קולנוע הדר ששום הדר לא נותר בו, אליו 

היו נכנסים בדרכים מקוריות ללא תשלום, את זכרו של 

״קפה ישראל״ המפואר שהפך לחנות לתשמישי קדושה 

בין  הסתובבנו  מזמן.  שנמס  לקרח  החרושת  בית  ואת 

לערבים  שייכים  היו  שרובם  ערבים״  ״בתים  אבן,  בתי 

לפני ארבעים ושמונה, שבעזרת דמיון מועט ועם קצת 

השקעה ומאמץ היו הופכים לבתי תפארת. 

אורך  לכל  אותי  ליוו  עצומים  וכאב  החמצה  תחושת 

בתל-עמל  כילדה  שלי  זיכרונותיי  עם  שנמהלו  הסיור, 

כל  את  וזוכרת  אני  גדלתי  שבה  עילית״,  ״חליסה  יעני 

שראיתי  האחרון  המראה  למדי.  טוב  הזו  הסביבה 

שעזבתי לאחר הסיור את האזור, היה את גשר רושמיה 

רושמיה,  ואדי  מעל  גבוה  גבוה  תלוי  שהיה  המרשים 

מקשר את ההדר לחליסה. תמיד כשעברנו אותו בתור 

ימינה  בפניה השנייה  ולאחריו  ילדה פחדתי שיתמוטט 

תצליח  לא  שהמכונית  בטוחה  הייתי  תמיד  פנינו  בה 

הזה  המפואר  הגשר  אחורה,  ותתגלגל  בעליה  לעלות 

נראה  בו,  להתפאר  ראוי  הנדסי  פרויקט  היה  שבטח 

עכשיו מלמטה, מכיוון חליסה מרחוב קבוץ גלויות כאילו 

תפארתו   את  ואבד  רגליו  את  קיצרו  כאילו  קטן,  נהיה 

עוד  סלילת  לטובת  רב  בעפר  הוואדי  ממילוי  כתוצאה 

רותי גור מעבירה סיור בילדות רב-תרבותית.

روتي غور تيسر جوله في طفوله متعددة الثقافات.
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في  االستمرار  يريدون  سكان  وجود  من  الرغم  على  املدينة،  مديري  قبل  من  احلي 

العيش هناك كما فعلوا عائالتهم في أجيال سابقة. شاهدنا »امللعب« حيث كانت 

روتي وصديقاتها يلعبون به وهي عبارة عن سطح مائل ملبنى كان 

وشاهدنا  القصدير.  على  أو  مقوى  ورق  على  للتزلج  يستخدم 

الروعة فيه،  الذي لم يبق شيئا من  أنقاض »دار سينما هدار« 

»قهوة  الى  اضافة  مجانيا،  السينما  لدار  الدخول  كان  حيث 

دينية، ومصنع ثلج  لبيع مواد  الى متجر  الذي حتّول  يسرائيل« 

كان قد ذاب منذ زمن. جتولنا بني بيوت من احلجر، »بيوت عربية« 

بيوت   ،1948 العام  قبل  تعود معظم ملكيتهم لسكان عرب 

وبعض  اخليال  من  القليل  خالل  من  عظيمة  لتصبح  كانت 

االستثمارات واجلهد.

اجلولة،  طوال  الهائل  واأللم  اخلسارة  من  شعور  رافقني  لقد 

»حليصة  أي  تال-عمال  في  ذكريات طفولتي  مع  امتزج  والذي 

جيد  بشكل  البيئة  هذه  كل  أتذكر  وأنا  ترعرعت  حيث  عليا« 

جدا. 

مغادرتي  عند  رأيته  الذي  االخير  املنظر  رشمّيا  جسر  كان 

للجولة وهو جسر شاهق معلقا عاليا فوق وادي رشمّيا يربط 

حي الهدار في حي احلليصة. في طفولتي كنت دائما اخشى 

تستطيع  لن  السيارة  أن  مقتنعة  كنت  كما  اجلسر،  ينهار  ان 

عبور الطريق وأنها ستنحدر الى اخللف. أما اليوم، عند النظر 

من االسفل الى هذا اجلسر الذي بني كمشروع فخر يبدو وكأنه 

شق  لصالح  كثيرة  بأوساخ  الوادي  امتالء  نتيجة  تقلص  قد 

شارع يصل الى اجملمع التجاري الضخم الذي كان قد غزا مدينا. 

الكبير  اجلسر  ذكرى  أن  الكتابة  خالل  من  اآلن  أالحظ  ولكني 

محفورة ذاكرتي ولن يستطيع أي واقع تغيير ذلك،. وبهذا انهي 

جولة رائعة ممنونة لروتي جلولة مثيرة ومدهشة.

ملوقع جوالت جيني- اضغطي هنا

עכשיו  העיר.  את  לנו  שכבש  ההוא  ה״גרנד״  אל  כביש 

כשאני כותבת אני שמה לב שדווקא הזיכרון של הגשר 

הגדול כפי שהיה, זה זיכרון שנצרב בי ושום מציאות לא 

הנהדר  מהסיור  נפרדת  אני  וכך  אותו,  לשנות  תצליח 

הזה, ועם תודה ענקית לרותי על הסיור המעניין האישי 

והמרגש.

לאתר הליכות ג’יין - לחצי כאן

שירה כהן 

יצאתי
לכיכר הקדומה של העיר

לראות אם אמצא 
לי מישהו לרקוד

איתו
בנשף המסכות הגדול

בו
שבעת הירחים הופכים לאחד
הגנים התלויים נישאים באויר

וגברים עם מצנפות אדומות
נושפים שיר הלל
לאיש קר המזג 

שיטבול
את דם התינוקות

בנהר
יאסוף מסביבו את הנשים העייפות

ויכריז
כי הגיע הזמן לגלות

את הלובן שמאחורי  הבשר
בלילה ההוא

ביקשתי
מהנימפה שביער

למחוק את הדרכים
והשבילים
והסימנים

בקשתי נעליים  מעור לריצה
וחץ במקרה שזה לא יעבוד

עשיתי מאמץ
ואפילו הצלחתי

לשכוח את מה שכל-כך רציתי
אפילו היטלתי מום בעצמי

שלא תהיה לי דרך
לחזור

שירה הקריאה את השיר במסגרת ערב שירה

עם המשוררת חגית בת-אליזער שהתקיים

באשה לאשה במרץ 2013

100 ₪ או כפי יכולתך
החברות שלכן חשובה לנו

דמי חברות לשנת 2013
לתרומה דרך האינטרנט 

או שלחי דמי חברות בצירוף: 
שמך, כתובת, ת”ז, טלפון 

וכתובת המייל לאשה לאשה 
בכתובתנו ארולוזורוב 118, 

חיפה. 

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://www.janeswalk.net/
http://www.janeswalk.net/
http://isha.org.il/docs/P242/
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נשב  גיליון  כל  להציג מדור חדש,  גאות  אנו 
קפה,  כוס  על  לשיחה  אחרת  אשה  עם 

והפעם עם ח’ולוד ח’מיס. 

מאיפה את במקור ומתי הגעת לחיפה, מה החוויה 

שלך בחיפה?

נולדתי בצ’כוסלובקיה  ואמי סלובקית.  יליד חיפה,  אבי 

לשעבר, שם גדלתי עד גיל שמונה. בחורף 1982 הגעתי 

יחד עם משפחתי לחיפה. עבורי, חיפה היא הבית שלי, 

עם  ומתמזגים  מורכבים  העיר  עם  שלי  היחסים  אך 

הדו- שלי,  מהמגדר  מורכבת  שהיא  זהות  שלי.  הזהות 

רב- והיותי  לא-מהגרת,  מהגרת  היותי  שלי,  לאומיות 

לשונית. אני חושבת שהמורכבות של חיפה והמורכבות 

של הזהות שלי משתקפות האחת בתוך השנייה. חיפה, 

הכי  שאני  מה  שלה.  והגיוון  שלה  הצבעוניות  כל  עם 

אוהבת בחיפה זה הטופוגרפיה שלה.

מה את עושה היום בחייך?

שהוא  שלי,  הראשון  הספר  הוצאת  בתהליכי  אני  כיום 

מיניות,  שייכות,  זהות,  של  בנושאים  העוסק  רומן 

אישית,  היסטוריה  לעומת  קולקטיבית  היסטוריה 

רגע  כל  אשר  אינדיבידואליים  חיים  לחיות  והניסיון 

נקטעים על ידי הקונפליקט הפוליטי-צבאי. לצד זה אני 

עובדת על רומן חדש, ומתפרנסת מעבודה כרכזת גיוס 

משאבים בפורום חיראכונא. 

עצה טובה שקיבלת בחיים – מתי ממי ואיך השפיעה 

עלייך?

לא מצליחה לחשוב על עצה אחת. קיבלתי מלא עצות 

איתי את  לוקחת  אני  אנשים.  ומהרבה  במהלך השנים 

מה שמתאים לי מתוכן.

איזה כוח על היית רוצה שיהיה לך?

לעוף ולא לישון.

ספר שאת אוהבת וממליצה עליו ומדוע?

היא  אהדאף   ,The Map of Love, Ahdaf Soueif

סופרת מצריה שחיה באנגליה. הספרות שלה היברידית; 

שונים  עולמות  שני  בין  וגולשות  נעות  הדמויות  כלומר 

ותרבויות שונות, והיא מראה איך 

بزاويتنا  فخورات  اننا 
جنلس  سوف  اجلديده, 
كل عدد مع امرأه اخرى 
العدد  هذا  في  ونتحدث,  قهوه  كاسة  على 

جلسنا مع خلود خميس 

من أين انت باالصل، متى انتقلت الى حيفا، وما هي 
جتربتك في املدينة

في  ولدت  أنا  سلوفاكية.  والدتي  حيفا،  في  والدي  ولد 

الثامنة.  جيل  حتى  هناك  وبقيت  سابقا،  تشيكوسلوفاكيا 

لي  بالنسبة   .1982 شتاء  في  حيفا  الى  عائلتي  مع  انتقلت 

مركبة  عالقة  هي  باملدينة  عالقتي  ولكن  بيتي،  هي  حيفا 

وممزوجة في هويتي. تتكون هويتي من النوع االجتماعي، ثنائية 

اللغة.  ثنائية  وكوني  مهاجرة،   - غير  مهاجرة  كوني  القومية، 

أعتقد أن هويتي املركبة وهوية حيفا املركبة تنعكس الواحدة 

في االخرى. حيفا، بكل ألوانها وتنوعها. أكثر ما أحب في حيفا 

هو تضاريسها.

ماذا تفعلني في حياتك اآلن ؟
قضايا  تتناول  رواية  وهو  األول،  كتابي  نشر  على  حاليا  أعمل 

التاريخ  مقابل  اجلماعي  والتاريخ  واجلنسانية  واالنتماء  الهوية 

الذاتي وجتربة احلياة الفردية التي يقتطعها الصراع السياسي - 

عسكري في كل حلظة. إضافة الى ذلك، أعمل على كتابة رواية 

منتدى  في  موارد  جتنبد  من عملي كمنسقة  وأعتاش  جديدة، 

حراكنا.

نصيجة جيدة – متى ومن أعطاك اياها؟
تلقيت  فقط.  واحدة  جيدة  نصيحة  في  أفكر  أن  أستطيع  ال 

أنا  أشخاص.  عدة  ومن  حياتي  خالل  النصائح  من  العديد 

أستعني بالنصائح اجملدية بالنسبة لي من بينهن.

اية قوة خارقة تريدن أن متتلكي؟
قدرة على الطياران وعدم النوم.

كتاب حتبينه كثيرا وتوصنب به وملاذا؟
وهي  صويفي  أهداب  للكاتبة  احلب«  »خريطة  بعنوان  كتاب 

مصرية تسكن في إجنلترا، تكتب االدب الهجني ، وهو أدب متتزج 

فيه الشخصيات بني عاملني وثقافات مختلفة، ويوضح كيف 

ميكن أن نأخذ االمور االيجابية من أي ثقافة لبني شيئا 

על כוס קפה على كاسة قهوه
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אפשר לקחת מכל תרבות ועולם את הדברים החיוביים 

מאוד  שלה  הספרות  יפה.  מאוד  משהו  ולהרכיב 

פוליטית-חברתית.

ציטוט אהוב שנחקק אצלך

 If you are neutral in situations of injustice,“

 you have chosen the side of the oppressor.“

Desmond Tutu

וגם;

 Nothing is impossible, the word itself says ’I‘m“ 

 possible‘!“ Audrey Hepburn

מה משמח אותך?

גשם

על מה יש לך רגשות אשם?

על זה שלא הספקתי להכיר את אמא שלי בתור אשה 

קיבלה  שהיא  עד  האמא  במשבצת  רק  אותה  וראיתי 

אירוע מוחי.

מה מכעיס אותך? (את יכולה להתייחס באופן כללי 

או לספר מה הכעיס אותך היום בבוקר למשל)

כשאני קמה בבוקר להכין נס קפה ומגלה שאין חלב

מהי הצלחה בשבילך? ספרי על חווית הצלחה שלך

לוותר על חלומות, גם כשכל  הצלחה בשבילי היא לא 

הקונסטלציות נגדך. ההצלחה שלי היא עצם העובדה 

שאני כותבת.

את  והאם  נשארת  למה  לאשה?  לאשה  הגעת  איך 

עד היום כאן?

 .2007 ביוני  הגעתי לאשה לאשה דרך מודעת דרושות 

נשות   .2013 מרץ  סוף  עד  כספים  גיוס  כרכזת  עבדתי 

אותי,  העצימו  שאני,  כמו  אותי  קיבלו  לאשה  אשה 

והן במישור  ונתנו לי כלים הן במישור האישי  תמכו בי, 

המקצועי. נשארתי כי מצאתי אחיות, אמהות וחברות – 

הנשים הכי מדהימות. 

מתי הבנת/גילית/סיפרת להורים שאת פמיניסטית? 

נולדת פמיניסטית או הפכת לכזאת?

אני חושבת שתמיד הייתי פמיניסטית אך לא קישרתי 

לאשה  לאשה  שהגעתי  עד  מודע.  באופן  זה  את 

שלי,  האישיים  בחיים  פמיניסטית  בצורה  התנהלתי 

וקהילת אשה לאשה השלימה לי את הפן הפוליטי של 

جميال جدا. أدبها هو سياسي – اجتماعي بدرجة عالية.
اقتباس حتبينه وقد انخرط في عقلك

في  حيادا  تكون  أن  اخترت  »إن  وهي  توتو،  لديزموند  مقولة 
مواقف غير عادلة فإنك تقف مع اجلانب القامع«.

وايضاً; 
 Nothing is impossible, the word itself says ›I›m“

 possible›!“ Audrey Hepburn

ماذا يفرحك؟
املطر.

شيء تأسفني عليه
فيها  ورأيت  كامرأة  والدتي  شخصية  على  أتعرفت  لم  أني 

شخصية الوالدة فقط، حتى أصابتها سكتة دماغية.

شيئا  عن  تتحدي  أن  تستطيعني  يغضبك؟  ماذا 
يغضبك بشكل عام 

ال  انه  واكتشف  قهوتي  الحّضر  الصباح  في  استقيظ  عندما 
يوجد حليب

ماذا يعتبر النجاح بالنسبة لك؟ حدثينا عن جتربة 
النجاح

أعتبر النجاح أنه عدم التخلي عن األحالم، حتى عندما تكون 
جميع الكواكب ضدك. جناحي هو حقيقة كوني كاتبة.

بقيت  ملاذا  المرأة؟  امرأة  جمعية  الى  وصلت  كيف 
وهل ما زالت اليوم هناك؟

نشرته  إعالن  خالل  من  المرأة«  »أمرأة  جمعية  الى  وصلت   
اجلمعية في شهر حزيران 2007. عملت في اجلمعية كمنسقة 
نساء  تقبلتني  لقد   .2013 آذار  شهر  نهاية  حتى  موارد  جتنيد 
على  األدوات  وبإعطائي  بدعمي  وقاموا  أنا،  كما  اجلمعية 
أعمل هناك ألني وجدت  بقيت  واملهني.  الشخصي  املستويني 

أخوات وأمهات وصديقات - نساء مدهشات جدا.

هل  نسوية؟  أنك  أهلك  حدثتي  أو  اكتشفت  متى 
ولدت هكذا ام انك اصبحت كذلك؟

املوضوع   أربط  لم  ولكن  دائما  نسوية  كنت  أنني  أعتقد 
بالوعي. كنت أحيى حياتي الشخصية كنسوية قبل وصولي 
اجلانب  لي  أكملت  اجلمعية  ولكن  المرأة،  امرأة  جمعية  الى 
السياسي من النسوية في داخلي وجعلتني اربط  بني اجلانب 

الشخصي واجلانب السياسي.

ما هي النسوية بالنسبة لك؟
طريقة حياة، طريقة تفكير وسلوك يعكس الفكر النسوي.

ما هو دور الفكر النسوي في ايامنا هذه؟
التطرق  أريد  ولكن  التحديات،  الكثير من  نواجه  بالطبع، نحن 
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הפמיניסטית שבתוכי, ועשתה את הקישורים בין האישי 

לפוליטי.

מה זה פמיניזם בשבילך?

את  שמשקפת  והתנהלות  חשיבה,  אופן  חיים,  דרך 

החשיבה הפמיניסטית.

מה המשימה של הפמיניזם של ימינו לדעתך?

רוצה  אני  אך  אתגרים,  הרבה  בפנינו  שעומדים  כמובן 

לליבי בתקופה האחרונה,  כאן לאחד שנוגע  להתייחס 

חושבת  אני  צעירות.  ונשים  נוער  בנות  עם  עבודה  וזה 

עם  בעבודה  מאמצים  מספיק  משקיעות  לא  שאנחנו 

את  לשנות  רוצות  אנו  ואם  צעירות,  ונשים  נוער  בנות 

משאבים  להשקיע  חייבות  אנחנו  מהשורש,  החברה 

אינטנסיביים בגילאים הצעירים. 

ספרי על דמות שהשפיעה על חייך

בתי מישל אמיליה.

דברים שאת רוצה או צריכה לעשות בשנה הקרובה

שכתבתי,  הרומן  של  לאור  ההוצאה  תהליך  את  לסיים 

לי ברשימת  לרוץ, לקרוא את כל הספרים שיש  לחזור 

לצחוק  שלי,  השני  הרומן  עם  להתקדם  הקריאה, 

המון, להקשיב לגלים של הים בלילה, להיות מעורבת 

ופעילה באחד הפרויקטים של אשה לאשה באופן יותר 

כוס  על  ולהיפגש  חדשים,  דברים  ללמוד  אינטנסיבי, 

קפה עם כל החברות שהבטחתי להן ולא קיימתי.

כרכזת  בתפקידה  שנים  שש  סיימה  ח’מיס,  ח’ולוד 

יקרה,  חברה  לאשה,  באשה  משאבים  פיתוח 

ושותפה מהממת למאבק.

לבלוג של ח’ולוד

هنا الى مسألة واحدة قد ملست قلبي في اآلونة األخيرة، وهي 
مسألة العمل مع شابات وفتيات في سن املراهقة. أعتقد أننا 
ال تستثمر جهود كافية في العمل مع شابات وفتيات في سن 
املراهقة، وإذا كنا نريد تغيير اجملتمع من جذوره، يجب أن نكثف 

استثماراتنا في فئات األعمار الشابة.

شخصية اثرت على حياتك؟
بنتي ميشيل امييليا.

امور تريدين أن تنجزيها خالل السنة املقبلة؟
ان انهي عملية نشر روايتي التي كتبتها، وأن اعود الى ممارسة 
القراءة،  الواردة على قائمة  رياضة العدو، وقراءة جميع الكتب 
الثانية، أن أضحك كثيرا، وان استمع  روايتي  واملضي قدما مع 
إلى أمواج البحر في الليل، أن أشارك في احد مشاريع جمعية 
وان  جديدة،  امورا  اتعلم  وأن  اكثر  مكثف  بشكل  المراة  امراة 
التقي على فنجان قهوة مع جميع صديقاتي اللواتي لم اوف 

بوعدي للقاء بهن.

خلود خميس, انهت عملها كمطورة موارد ب-«امرأة 
المرأة« والذي عملت به ملدة ستة السنوات األخيرة, 

صديقه عزيزة, وشريكه رائعة للنضال.
اضغطوا هنا ملدونتها – احلياه بشظايا 

خلود خميس بامرأه المرأه  

ח’ולוד ח’מיס באשה לאשה

תצלום: דנה מירטנבאום.

https://www.facebook.com/pages/Isha-LIsha-Haifa-Feminist-Center/194056310615412
http://feministpalestinianwriter.blogspot.co.il/
http://feministpalestinianwriter.blogspot.co.il/


22
ארלוזורוב 118, חיפה 3327627 טל isha@isha.org.il 04-8650977 ارلوزوروف 118, حيفا 3327627 هاتف 04-8650977

Haifa Feminist Center www.isha.org.il  אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה

شكرا للعامالت بورقة املعلومات  תודות לעושות במלאכת דף המידע

نقدم الشكر لعضوات التحرير اللواتي عملوا على هذا العدد اورلي نتان, اوسنات الهات, لويس 
لويس وليات ليزر ونقدم ايضاً الشكر لغاليا افياني, روضه مرقس وجانت صليبه ولكل الكاتبات. 

وشكراً للمصممه عنبار شاحاف.
شكرا للمترجمه جورجينا سعيد

תודה לחברות המערכת שעמלו על הגיליון הזה אורלי נתן, אסנת להט, לואיס לואיס וליאת לייזר ובנוסף תודה 
לגליה אביאני, ראודה מרכוס וז‘נט סליבה ולכל הכותבות. תודה לגרפיקאית ענבר שחף. 

תודה למתרגמת ג‘ורג‘ינה סעיד.

My Haifa
It‘s your Topography

Makes me sense –

Home.

It‘s your Shatwet Nisan

Makes me smell –

Roots.

It‘s your stairs

Make me

Walk you.

It‘s your sea

Makes me

Wild.

It‘s your humidity

and

It‘s your scorching sun.

It‘s your name

Makes me know

You are within me.

)c( khulud khamis, 2013
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