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  אסנת להט וסלבה גרינברג דבר המערכת

בדף מידע זה חל שינוי מהותי לעומת הדפים שקדמו לו 

אמנם הסיבה לכך היא . לקטרוני הוא נשלח בדואר א–

בהם , אך מצאנו יתרונות רבים לכך, בעיית תקציב

פרסום מאמרים , שימוש בנייר-התועלת האקולוגית באי

היכולת להפיץ את דף המידע לנשים , בשפות מגוונות

. רבות יותר ובעתיד לעדכנו לעתים תכופות יותר

האינטרנט נראה כמרחב פלורליסטי המאפשר לכולנו 

עם זאת אנו יודעות . ש מידע ולהביע את עצמנולרכו

אינם זמינים , והאינטרנט בכלל, שהדואר האלקטרוני

-השימוש בהם יוצר חיץ של אי, נהפוך הוא. לכולנו

שאינו מסוגל , נגישות בקרב פלח רחב מהאוכלוסייה

מאז שנות התשעים . להשתמש בהם מסיבות שונות

נולוגיות החלו להגדיר את חוסר היכולת להשתמש בטכ

פער זה נובע מהגורמים ". פער דיגיטלי"דיגיטליות כ

, האחרים להדרת אוכלוסיות ממוקדי השפעה בחברה

שליטה -אי, אתניות, מגדר, אקונומי-דהיינו רקע סוציו

נכויות שונות , מגורים בפריפריה, גיל, בשפה האנגלית

הבעיה היא שחוסר היכולת הטכנולוגית גם . ועוד

כך שמי , ת הפערים האחריםמעמיקה ומקצינה א

לא זו בלבד שלא תישאר , שנמצאת מאחור במרוץ

בהתחשב , יתרה מזאת. במקום אלא תידרדר עוד לאחור

ם ןישנ, רובבעיקר במדינות עולם ה, בכך שבעולם

מי ,  נשיםןרוב,  קרוא וכתובות יודען שאינותנשים רב/א

 להשתמש במחשב כולה יה שאינמי בעולם שבו ןיושיע

ברור לנו שהשינוי בפורמט של דף ? תלנחשל תנחשב

ואיננו מתכוונות להשאיר ולו אחת , המידע יחולל שינוי

אנחנו נפתור את הבעיה באמצעות הדפסת דף . מאחור

המידע ושליחתו לנשים שאינן משתמשות בדואר 

ואנחנו מקוות בעתיד לסייע להן להשתמש , אלקטרוני

ניזם לדף בחירתנו בנושא הקשר בין אמנות ופמי. בו

על האמנות . גם היא קשורה בשאלת הנגישות, מידע זה

סגורה ולא , יקרה, סטיתנטען רבות כי היא אליטי

יניסטיות עושות בה שימוש נשים פמ,  עם זאת.נגישה

חשבנו שהגיע הזמן לעסוק גם . זה שנים רבותפוליטי 

הותקף , ה משמחת זוזמן קצר לאחר פגיש. בנושא הזה

 היה נראה עפתל. יה בדרכו לעזהניטרי שההמשט ההומ

אמנות היא לא , אבל מצד שני. תלוש לדבר על אמנות

אנו עושות , אם כך. היא כל יצירה שלנו, פריט מוזיאוני

. בבית, במקומות העבודה, יום ברחובות-אמנות יום

 . כאןו אמנות והחלטנו לחגוג אותהואאקטיביזם שלנו ה

 

   31.5 -האושרה בקולקטיב  -הצהרת אשה לאשה בעקבות התקפת המשט 

מביעות זעזוע עמוק מהתוצאות ,  מרכז פמיניסטי חיפה–נשות אשה לאשה , אנו

אנו מבקשות להביע את הזדהותנו . המתמשכות והמחריפות של המצור על עזה

עם פעילות השלום שביקשו לפעול לשבירת המצור המוטל באופן לא אנושי על 

שירותי בריאות , רויות אדם בסיסיותתוך מניעת חי, ילדים וגברים, נשים

אנו מבקשות להביע את תמיכתנו בחברותינו לתנועה  .ומצרכים חיוניים

-ממש את זכותן להביע מחאה כנגד איהפמיניסטית ובמיוחד בנשים שיצאו ל

. מתקפה צבאית שהייתה תוצר של מדיניות אלימהבומצאו עצמן , צדק משווע

שראל להתנגד לפגיעה הקשה בערכים אנו קוראות לנשים וגברים בחברה בי

תקפה על משט שלום מ –ולהצטרף לקריאתנו , האנושיים היסודיים ביותר

   .המצור על עזה פוגע בכולנו, תוקפת גם אותי
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Больше месяца в офисе "Иша ле иша" проходила фотовыставка "Черта 
отражения", уже успевшей заявить о себе,  "Форы".  Хайфа стала 
первым городом из трёх, где должны проходить следующие этапы 
выставки, Иерусалим и Тель-Авив на очереди. На выставке 
представлены работы Веры Райдер, Анны Талисман, Елены 
Гольденберг, Леры Самаровой, Маши Дион и Раи Кнопов. Все 
учстницы выставки имеют непосредственное отношение к "Форе", 
знают чем живёт и дышит эта, набирающая силу феминистская 
организация. На выставке можно познакомиться и с её участницами, и с 
тем, что делает "Фора" чем занимается,  где участвует, чем дышит, 
притронуться к очень личным моментам. Для того , чтобы как можно 
лучше раскрыть эти три направления, кураторами выставки, Рутой 
Крейцер и Риной Шапиро, был выбран такой формат:  "Я"-мой 
внутренний мир- это портреты участниц "Форы", её "лицо"; "Мы"- Мы , 
как единое целое, сила способная изменить мир, не молчащая о его 
проблемах;  и третье направление –"метафора" – это 4 фотографии 
Леры Самаровой и Анны Талисман на которых нет лиц, нет акций, они 
нефигуративны и  приближаются по языку к чему-то абстрактному, но 
в них заложено много чувств и ощущений, всего того, что всегда 
тяжело сказать словами. "Каждая фотография, группы фотографий и 
вся выставка-это наше отражение, а также оптимальный способ, 
передать другим моменты нашего самоощущения, отражения наших 
действий и переживаний",- говорит участница и одна из авторов самой 
идеи выставки, Анна Талисман. "Одна из трёх частей экспозиции 
выставлена на картоне для того, чтобы можно было написать свои 
мысли, родившиеся в ходе просмотра. Стать непосредственным 
участником происходящего, стать частью нас, частью "Форы", 
переступить черту, черту отражения….",-поясняет Рута Крейцер 
куратор выставки.                                                                   Рута Крейцер   



 

  מכתב מכאן
פרד הפעם מהטור שלי שאותו אני יאני רוצה לה

פרד מכל יאני רוצה לה. כותבת כבר הרבה שנים

. מי שראו וקראו את מה שכתבתי כל הזמן

תים גם וה שלעוני מקא, דאי התנגדוולפעמים בו

 , במשך יותר מעשר שנים,כל חודשיים. הסכימו

כתבתי על מה . כתבתי על מה שחוויתי והרגשתי

חיפשתי . שהרגיז אותי וגם על מה ששימח אותי

. תמיד להעיר ולהאיר פרספקטיבה פמיניסטית

 היה לי אבל תמיד, אני מקווה שלא הרגזתי מדי

ימות חשוב לאסוף את האנרגיות הטובות הקי

בעולם כדי לכוון את הביקורת שלי למקום של 

וה היחידה ואבל התק, צר לי חברות. הותקו

שנותרה לי היום היא שיבוא דור של נשים 

 אשר ימצאו את הכוחות ,צעירות ברוחן, אחרות

אני אקשיב ואנסה לתרום . הנכונים ללכת הלאה

בינתיים אני נפרדת מכתיבת טור . בדרכים אחרות

מחה להיפרד גם מהמציאות הייתי ש. זה

הייתי שמחה לו אפשר . האכזרית של חיינו בארץ

היה ליישם חלק קטן ממה שאנחנו מציעות יום 

בשעה , בינתיים. יום ושעה שעה לחברה בישראל

 יש מי ,שאנחנו ממשיכות לעסוק בתיקון העולם

-האלימות היא חלק בלתי. שהורסים ומקלקלים

באתי . מהנוף, מהחינוך, מהלשון, נפרד מהחברה

את דף המידע . 1987לאשה לאשה בנובמבר 

הראשון שהשתתפתי בהכנתו עדיין הדפסנו 

אני זוכרת את המחשב הראשון . מכונת כתיבהב

תה יתוכנת איינשטיין הי. יד שנייה כמובן, שקנינו

 כרגע ואני מרגישה שהדבר החשוב לעשות. לנו אז

אני רוצה להתעכב . הוא לספר על מה שהיה

. אני רוצה לכתוב על אשה לאשה. ל בעברולהסתכ

אני רוצה להזמין את כולכן להצטרף אל החבורה 

שלקחה על עצמה להכין ספר לכבוד שנת 

וד זמן אבל נכון שיש ע. השלושים של אשה לאשה

 מי מעט –כולנו בהן  שלהביט אחורה אל השנים

היא ,  פעלנו והפעלנו את הארגון הזה–ומי הרבה 

אולי ההתבוננות . עצמהמשימה חשובה בפני 

  .  תודה. בעבר תיתן גם לי כוחות מחודשים

  חנה ספרן

  

, טל מטלון, מיקי, אסנת להט :מערכת
 אמל זיאדה וסלבה גרינברג

  ?אוהבת לכתוב 
אשה " בקבוצת כתיבה יוצרתנפתחת 

  .גורני עדנה  בהנחיית"לאשה
. 12:00 -10:00 בימי ראשון בין השעות ,ים מפגש14

  10.10.10 -ביום ראשון ה מפגש ראשון
 050-7998277  גורני  לעדנהילפרטים נוספים פנ 

  ארנת טורין  הרזייה שפויה  באשה לאשהסדנת

וכל רגע , ג"כל אחת מהן שוקלת עשרים ק, אני מתנהלת עם שתי מזוודות"

אני משקרת לעצמי ". "אני סוחבת אותן עלי, בשינה, בקניות, במדרגות, בחיי

רק המשקל מוכיח לי שוב ושוב , מידי יום ולכל אורכו שאני אוכלת נכון ובריא 

הבנתי שאם לא אחולל ,  התחלתי לסבול מלחץ דם וסכרת,"כי לא השתנה דבר

אבל איני מצליחה לחולל שינוי בהרגלי , המצב ידרדר, שינוי באורח חיי

ביחד יותר קל להיות "משפטים אלו ודומיהם נשמעו בסדנה   ".האכילה שלי

בהדרכתה הרגישה של , שהתנהלה באשה לאשה בשבועות האחרונים" קל

ה את המסע לשינוי הרגלים על בשרה ונכונה לתרום מי שעבר. שושי ויגוצקי

כעשרים נשים וחלקנו , ישבנו במעגל . מהידע שצברה והניסיון שאין לו תחליף

במה זה שונה מסטודיו . תחושות יאוש ותקווה, רגעים של  ניצחונות והפסדים

משומרי משקל ומתעשיית הרזון והדיאטות אשר מתפרנסת על מצוקתם ? סי

: המטרה, בתהליך ובסביבה קודם כל, במטרה: שלשה היבטיםב ?נשים/של א

הדגש היה  פחות על אסתטיקה  ויותר בכיוון השפוי של הרזייה לקידום 

, בשותפות , את הדברים עשינו יחד: שנית התהליך עצמו,  הבריאות שלנו

, אספנו את עטיפות הלחם שאנו אוכלות וניתחנו את מרכיביו: הנאה ופעולה

דיברנו על , ביסלי על נייר כדי להיווכח מי מהם מגיר יותר שומןמעכנו במבה ו

ניסינו ללעוס צימוק אחד   , עקרונות רצויים כמו פיזור וגיוון צבעים ואבות מזון

 כמו כל דבר שמתנשם באוויר –ולבסוף הסביבה  .ןמענייהיה ,    פעמים36

. וקבלהאינטימיות , נוצר והתהווה  מעגל של תמיכה, הבית של אשה לאשה

בעיקר כדורסל , יש בכוונתנו להקים קבוצה של משחקי כדור, לעתיד לבא

ולהוציא קלוריות במשחק והנאה מה שמבטיח שהזמן יעבור מהר יותר מאשר 

אז אני . ומן הסתם תהייה עוד סדנה כזאת יום אחד. בשיעורי פילאטיס

  com.gmail@shoshi.vighמזמינה אתכן לשלוח מייל לשושי ויגוצקי   

dissonant writing  khulud 
She said my language needs more variety. That my writing is 
lacking. That it's flat. It lacks volume. It needs innovative use of 
words. But the words are right here, beside me… stacked all 
neatly. According to parts of speech: unused adjectives, effective 
and uncommon adverbs, difficult verbs. Others are classified 
according to the alphabet. All I have to do is dip into them and 
take my pick. Choose from among the words the most powerful 
and momentous, the least expected word. But what she doesn't 
get is that sometimes—most times—it feels more like me just to 
be softly gliding along the page, listening to the whisper of the 
pencil as it draws the letters and adds the dots. It fills me up with 
energy. I no longer feel empty when I see the page being colored 
in black on a white landscape. It is a sketch of words. And it 
doesn't have to be perfect. Like when an artist makes a sketch of 
a face—the face has its wrinkles and creases. Life lines… and so 
does my writing. I want to keep my writing imperfect, maybe 
even un-perfect. Let it be true to me and true to itself. I don't 
want to be a commander of metaphors. I don't want to be in total 
control of my paragraphs. My sentences may be awkward, but I 
faithfully surrender to the offbeat, syncopated rhythm of my 
own words… and let them dance their own dance across the 
page. I let my metaphors be a bit slippery and unpolished. Let 
them be lacking in precision. Let them be somewhat dissonant. 
After all, my writing is not about accuracy. It's about fluidity, my 
words fall onto the page like soft drops of rain on a dry summer 
ground. There is no order to the rain drops… they just fall…                                                                  

  קולקטיב
  

  20:00בשעה , 28.7, יום רביעי
 20:00בשעה , 26.8, יום חמישי



  

  דניה קונטקט ופמיניזם 

אך בדרך קרו . גוף שליהייתי מצפה לפתח יחס אוהד ל, כמי שגדלה לאם פמיניסטית והייתה מוקפת בשיח הפמיניסטי בילדותה

בתקשורת ובבית , עתי מהתפיסה התרבותית שילדות סופגות בטלוויזיהעדיין הושפ, שלמרות נפח הפמיניזם בחיי, האחד – שני דברים

בוטה , אלימה, מעט קשוחה) ואני מקווה שאני לא פוגעת באף אחת(שתפיסת הגוף הפמיניסטית שלתוכה גדלתי הייתה ,  והשני.הספר

 own’עקרונות כמו  . ברורה בעולםוהן באופן שבו הגוף היווה ערוץ להנכחה, הן ביחס של הנשים לגוף שלהן, וחסרת רכות מתפשרת

your body’' ,own your sexuality 'אבל הפרשנות , הם רעיונות אדירים, שהיו חוד החנית של פמיניזם גופני באותה תקופה', וכו

הרי ש(בינן גדלתי היו נשים חדות שכל וחכמות שהנשים הפמיניסטיות . י כנערה מתבגרת הייתה גרסה מלאת כעס ושליטהישהגיעה אל

תמיד חשבתי שאו שהן , למרות הצהרות כמו אלו שציינתי כאן. אבל לא היה להן הרבה קשר עם הגוף) הפמיניזם הוא תחום חשיבה

 .או שהן מפגינות אותו מתוך עמדה מתריסה וכועסת) אפשר להיפטר ממנו-כאילו הוא דבר מכביד שאי(מתעלמות מגופן לחלוטין 

את צריכה , )בית(היופי הוא שטחי ולא חשוב , )ית הספרב(חייבת להיות ממש יפה כדי להיות שווה את  – המציאות נתנה לי מסר מורכב

, פיתחתי פרסונה חזקה ).כולם( וחולשה זה רע )ית הספרב+ בית (רכות ועדינות הן סימנים לחולשה , )בית(להיות אשה חזקה ועצמאית 

. אני זוכרת את היום הראשון שלי בקונטקט.  את הקונטקט אימפרוביזציהואז יד המקרה הובילה אותי לפגוש .עוצמתית וקשוחה, יפה

שעודד , המורה. כשכל המראות מכוסות,  אנשים עצומי עיניים שוכבים על הרצפה20וראיתי , נכנסתי לסטודיו שבו התקיים השיעור

פתאום מצאתי את , בלי לשים לב. חיותעל הרצפה והקשבתי להנאני נשכבתי גם . שלד, מרכז, קרקע: אמר מילים כמו, תנועה אישית

כל האקסיומות שלי לגבי מהו שיעור תנועה . היה לי נעים להתגלגל כי אני עגלגלה, מרגישה נוח בגוף המגושם שלי, עצמי נעה בחופשיות

 ברור פיזיז  ומרכשלדהידיעה שיש בתוכי .  שמתי לב שהאופן שבו אני נושאת את גופי השתנהכבר למחרת. מחקו והשתנו מן היסודנ

לפתע לא הייתי צריכה להחזיק  . כוח, עוצמה, קודם על חוזקציינתי אותן אמירות ש –  לאמירות שליוו אותי מאז ילדותינתנו עוגן מוחשי

לחם על המקום שלי ילא הייתי צריכה לה.  אמיתי וחזקעמוד שדרהכי יכולתי לסמוך על כך שיש בי ,  של עמוד שדרה פנימיברעיון

כי , לא היה לי יותר ספק אקזיסטנציאליסטי על עצם קיומי. הנעים איתי לכל מקום אשר אלך – מקום , קרקע יש תחתיי כי, בעולם

והשרירים , שלדית יציבההוחלף בנוכחות , השריון המגן, המעטפת השרירית, עם הזמן. ניתנת לערעור- בלתינוכחת פיזיתגיליתי שיש לי 

 .החושבהמוח וזכיתי אף לחוות הרפיה נפלאה של .  ולא מחוץמתוךאוד על נוכחות גופנית שבאה גיליתי משהו חשוב מ. יכלו להתמוסס

ואילו , אך הווריאציה הפמיניסטית התבססה על הרעיונות שמנסים ליישם,  גם בשיח הפמיניסטי דאזמותכמובן המהויות אלו היו קיי

ידי -עלהקונטקט פותח  .מאוד מאוד אפקטיבי,  ולפי ניסיוני,ש ומיידיבקונטקט גיליתי שתרגול גופני יכול להטמיע רעיונות מכיוון חד

על רקע התנועות החברתיות הדומיננטיות של אותה , ב"המוקדמות בארה' 70 -קבוצת אנשים שבראשם עמד סטיב פקסטון בשנות ה

קשר של עבודה בקבוצה ללא בתוך ה, החקירה של סטיב וחבריו יצאה מתוך הרצון לבדוק מפגש פיזי אנושי לא מתוכנן. תקופה

והמחפש תמיד מבנים , השואף להיות לא היררכי, מחפש ליצור שיח שוויוני,  עד היום,כתוצאה מכך הקונטקט. כוריאוגרף מוביל ברור

שם עשיתי , ב"במערב ארה. תקשורתיים חדשים הנותנים מקום למגוון הקולות והאיכויות האנושיים המתקיימים בתוך קבוצה

שיח הקונטקט . נדמה שאין זה כך, בארץ. השיח החברתי ושיח הקונטקט משולבים באופן די מרשים, ושכת בקונטקטהשתלמות ממ

, וגם אם אינם מוגדרים ככאלו, שהם אינהרנטיים לריקודרבים ישנם ערכים , אך עם זאת, נשאר במידה רבה נפרד מהשיח החברתי

ניתן . שאינו מפריד בין גברים לנשים, הקונטקט הוא ריקוד שוויוני, ראשית .משפיעים על המתרגלים ועל תפיסת עולמם באופן  ניכר

גם ביחס לגוף  ).תוך יחסית מעט חששות הומופוביים(ניתן לראות גברים רוקדים עם גברים , לראות נשים מרימות גברים על הכתפיים

הכלים הטכניים המרכזיים של הקונטקט נקרא אחד . הקונטקט מקיים יחס שוויוני המאפשר לגוף להפוך למהות שלמה אחת, עצמו

rolling point ,אני אוהבת לקרא . הממעט בהעדפה של אזורי גוף אחדים על פני אזורי גוף אחרים, והוא מייצר תנועה אחידה בגוף כולו

ת לב מרביים  ושל תשומאלא חיפוש של תנועה זורמת, אסתטיהחיפוש בקונטקט אינו חיפוש  . דמוקרטיה של הגוף–לאיכות הזו 

 בקונטקט ת לומדיםתים קרובולע. הרגשיים והמנטליים שבו, זייםעל האספקטים הפי –ן למכלול הדברים שקיימים בגוף ברגע נתו

וכל גוף מקבל מקום שווה , ההתייחסות האובייקטיבית מוציאה את ההקשר המגדרי. ואובייקטיבית לגוף פיזית, התייחסות אנטומית

אותה אובייקטיביות עוזרת לתרגל  . ולעקוף את המנגנון השיפוטיגם ליצור אווירה של קבלה של הגוףה עוזרת יקטיביזצייהאוב. בחדר

, קבלה. או נראות אחרת גודל גוף, דת, גיל, גדרלפגוש את האחר ללא המיסוכים של מ, ה אני רוקדת/הקשבה לא שיפוטית לאדם שאיתו

לפני כמה .  מערכי היסוד של התרגול,בדרך כלל,  אלה– נו באופן המלא ביותרת עצמלחיות את הרגע וא, להיות באופן מלא מי שאנחנו

על היכולת שלי להיות , לסמוך על הכוח שלי, הקונטקט עודד אותי לבחון מחדש את היחס שלי למגע, לאורך השנים:  כתבתיםשני

 ולהיות יםלתקשר בלי מיל, י הקשבה לאחריםהוא אפשר לי ללמוד מעט על איך להקשיב לעצמי תוך כד. בתנועה ועדיין מקורקעת

מתוך , אדם שיש לו גוף רוקד הוא אדם שחי בתוך הגוף שלו. הגוף הרוקד הוא גוף חי: והיום אני מוסיפה .קצת יותר נוכחת בהווה

, חיה,  גמישהיותר לפתח תודעה רבה  אדם שיש לו גוף רוקד יכול בקלות.לחומר שבתוכו הוא חי, חיבור מיידי ועמוק לרקמות עצמן

  ?ומה צריך יותר. בעלת תנועה פנימית ומשתנה



  

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

  
  מבט פמיניסטי על סרטים לא פמיניסטיים

  א"אוניברסיטת ת, מרצה לקולנוע ומגדר, אורלי לובין
  19:00בשעה , 7.7- ה, יום רביעי

����� !�  �*!ة ����� ) ' أ%$م "
UVWXY ZYر_^, اور`abو ^VcdeaVf ةhidjk ,lkdbmVnأ pq ^  

  19:00اX_7.7 , ^vdwYم اsرdlnء 
  

  *קולנוע מצרי פמיניסטי
  חוקרת תרבות ותקשורת , הרשא פוד

  19:00בשעה , 22.7- ה, יום חמישי
   המפגש יתקיים בספרייה*

����� ��!+, �����  
  d�� ^��dnرة واd�qل, روش XWدي

 �Ve�Yم اX_22.7 , ^vdwY19:00ا  
  

  קולנוע לסבי ופמיניזם
  ששון) סמק(יסמין 

  19:00בשעה , 31.8-ה, יום שלישי
�� و����� -, �����  

 UVew_)��k (نX��  
  19:00اX_ ,31.8 , ^vdwYم اd���Yء

  
  ושיחה עם היוצרת" המלכה חנטרישה"הסרט  הקרנת

  במאית הסרט, ישראלה שאער מעודד
  19:00בשעה , 5.9-ה, יום ראשון

 . ��4 3�2!��1")!ض % ���78" ا5�  و3;�: ,9 ا5
hw_ددXlk hvd� ^�Vcا ,��V�Yا ^bh�k  

`�sم اX_ ,5.9 , ^vdwY19:00ا  

  סדרת סקס לסבי ופמיניזם
�= ,- > و�����> � � �  

  
  כאשר הרמיס פגש את אפרודיטה שיחה על אינטרסקס  

  אדה'ג
  20:30בשעה , 18.7, יום ראשון

�;,� BC�D ه!,= ا%!ود�? (– :�;3 =�  )G ازدوا<�� ا75
  �dدة

 `�sم اX_18.7 ^vdwY20:30 ا  
  

  )שם זמני(רק סקס 
  אורית שמואלי

  20:00בשעה , 14.9, יום שלישי
 =�> HI%)?DK, .�ا (  

  �Xeؤ_pاور_� 
 20:00اX_14.9 ^vdwYم اd���Yء 

  אקטיביזם כלכלי נגד הכיבוש
" ?מי מרוויח מהכיבוש"רכזת פרויקט , דלית באום

  בקואליציית נשים לשלום
  20:00בשעה , 15.7, יום חמישי

  ��1ط ا8D+�دي O; ا83N$ل
  "Uk `V��w_ Uk ا����ل؟"hkآ�ة h�kوع , دا�n �VYوم

  dw� ^e�ak ZWء �w�Yم
 �Ve�Yم اX_15.7 , ^vdwY20:00ا 

  זםסדרת אזרחות ופמיני
�� و�����Rا�, � � �  

  

 על מודלים גבריים של צייתנות ומוסר -ציות ומגדר 
הקשת , חוקרת חברה ומגדר, אורטל בן דיין

  תהדמוקרטית המזרחי
  19:00בשעה , 25.7-ה, יום ראשון

8��)>( ا�25)� وا75�;ر >Nع ا����ذج ذآ�ر�� 5 �2)�–) ا5�  
e¥ واa£Y`ر، Un د_dن، XiXen ^��dnع اeY£� وا�¢�ق اور dل

^V¦h�Yا ^V اh§e_`Yس اX§Yا  
  19:00 اvdwY^ 25.7 اX_ `�sم

  

  ישראלבסוגיות באזרחות של לסביות פלסטיניות 
  " לסביות פלסטיניות–אסוואת "חברות 

  19:00בשעה , 5.8- ה, יום חמישי
B�X!ا�ت %> ا����ت ,- ���� ���ء % �2Rا�, <% ���[D 

 dVت�dwء dVaV«w�Wت d«�d�- ��kت Uk اXªات
 ¬WاXeYا �Ve�Yم اX_8.5 ءdwk ^lndwYم اdeq ZW  

  

   היבטים פמיניסטיים–מרי אזרחי 
עדאלה המרכז המשפטי לזכויות , ד"עו, עביר בכר

  המיעוט הערבי
  20:00בשעה , 20.9-ה, יום שני

  �*!ة �����-)+��ن ,;�> 
^VnhlYا ^V�¦sق اX§jY Z�X�d§Yآ� اheYا ^Yا`v ،h�n hVv ^VkdjeYا 

sم اX_ UVa�20.9 ^vdwY20:00 ا  

                                                                                                הזמנה
  אסיפה שנתית של 

 " מרכז פמיניסטי חיפה–אשה לאשה "
  2010ר בספטמב 2 חמישייום : מועד

  20:30 -18:00: שעות
  :סדר היום

  , קלקפה וכיבוד, פתיחה  18:00
  ר לאסיפה ומזכירה לרישום הפרוטוקול"בחירת יו

  ברכות והיכרות  18:30
  רכזות 2010דיווח על הפעילות בשנת 

  דיווח וועדת ביקורת
  2009ח כספי שנת "הצגת ואישור דו

  2010אישור משרד רואי חשבון לביקורת 
  ועדת ביקורתלוועד ו הרכב חדש לבחירת    19:30

5��ت �]%*   * EVENTSיתכנו שינויים מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט*  אירועיםאירועיםאירועיםאירועים :www.isha.org.il 

   בין הרצוי למצוי-פונדקאות ותרומת ביציות 
  נשות פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות דיון עם 

  יועצת ומלווה בתהליכי פוריות, איריס נאורו
אם קיים בסיס פמיניסטי שיאפשר קשר מטיב והוגן בין ה

נשים הזקוקות לתרומת ביציות או פונדקאות לבין נשים 
 החברה  מהו יחס ?מוכרות ביציות ופונדקאיות/שתורמות

  ?בישראל לאשה בתהליכי פריון
  20:00 בשעה ,22.8יום ראשון 

�G ا5�!"�ب- 3]��� و`_!ع 5�C_��]�ت C  د�>��وا5  
dw� ¥k ارX�^V«Yت اdVa§�Yء واdwaYوع اh�k Uk ور  ء®� �_h_وأ 

 وhkاhVf ZW ^§Wورة اd�¢sب d��wkرة
d°Y عh�eYوا ^vh�eYا UVn ^Yدdv تd¦�lY يXw� سdfأ `bX_ ±ه� 
 وdk هh�� Zة اe�£eY¥ اhfsاhk´Y Z�Vcاة اXbXeYدة ZW ه³ا اdweYر

 `�sم اX_22.8 ^vdwY20:00 ا  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 לאהוב את עצמך

Loving and Celebrating Yourself  

 27-28.8.2010 -ה  סדנת נשים מופלאה בבית אורן ביום שישי ושבת 
, עמוקה, שוניאטה וצוות המנחות מזמינות אותך להיפתח לחוויה שמחה

  לצלול למהות הנשית שבתוכך, מגוונת וכייפית שכולה חגיגה של אהבה

  שה העצומה והמדהימה שהיא את עצמךולהיפגש עם הא

ת בחברה תחרותיות והישגית ומגיל צעיר לומדות לשפוט את אנו חיו
את האופי וההישגים שלנו בחומרה ולהשוות ביננו לבין , את גופנו, עצמנו

האנרגיה שלנו מנותבת לכיוון של שיפוט וביקורת כלפי עצמנו  ,אחרים
היכולת שלנו לחוות אהבה ושמחה .ובכלל לא לטיפוח ולתמיכה בעצמנו

לת שלנו לטפח את האהבה שלנו והקבלה שלנו את בחיים תלויה ביכו
 אינסוף של -והמהות שלנו הינה עולם ומלואו .את המהות שלנו, עצמנו
תכונות ויופי אשר נמצאים בתוך כל אחת , כשרונות, מחשבות, רגשות

בסדנת נשים חוויתית  .ונחשוף אותם וממתינים לנו שנגלה , ואחת מאיתנו
נו וניזכר שאנחנו ממש בסדר כמו ושמחה נצלול לעומקי המהות של

נפתח פתח לזרימה של האהבה שלנו .למעשה אנחנו נפלאות, שאנחנו
את , לעצמנו וליכולת שלנו לקבל ולתת אהבה לאחרים ונחגוג את עצמנו

  .נפלאות ועוצמות הנשיות שבתוכנו ואת שמחת החיים

כתיבה , ריקוד ותנועה, דרך תהליכי מודעות וריפוי

  ותהליכים נוספים אושו דיטציות של אינטואיטיבית ומ

  האהבה והשמחה שהיא האשה שאנחנו, נחגוג את המהות

  054 - 4919680  ח כולל לינה וארוחות" ש650עלות הסדנא 
שוניאטה הינה עובדת סוציאלית בוגרת אוניברסיטת  : מנחת הסדנא

אנשים בעלי , בעלת ניסיון בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלויות, חיפה
מנחת  ,מנחת סדנאות ומעגלי נשים, נפשיות ונערות בסיכוןמחלות 

מדיטציות ותהליכים מן העולם של אושו ומדיטציות של דימיון מודרך 
  .מטפלת באנרגיית רייקי ובהילינג אנרגטי וספיריטואלי: והילרית 

  SHUNYATA/LI.CO.METAPLIM.WWW:  האינטרנט אתר
 נא להביא כיבוד צמחוני לארוחה  את הסדנא ילווה צוות מקצועי ומקסים של מנחות משנה

 ?רוצה שינוי ולא יודעת מאיפה להתחיל

  בואי ללמוד להשתמש בהם ביעילות, ךהצטרפי אלי למסע לרענון המשאבים הטמונים ב

העצמה אישית וחשיפה עמוקה יותר , בעזרת שיטת הדמיון המודרך תרכשי כלים חדשים ושימושיים להתמודדות עם קשיים
  .של פנימיותך

 מציגה שיטת טיפול ייחודית בה את בוחרת את המטרה NLP- עובדת סוציאלית ומנחה בדמיון מודרך ואולגה דובדבניאולגה דובדבניאולגה דובדבניאולגה דובדבני
  .ול את הדרך הבטוחה עבורך להגשמתהויחד נסל

  com.gmail@25t.olga :ל" או בדוא9222210-050: לפרטים נוספים וקביעת פגישות את מוזמנת לפנות אלי בנייד

�!ة   *  תזכורת מהקולקטיבbNا c�  d85 *   Просьба Коллективаآ�!آG, G < �� ا845�45

לסגור את , אתן מתבקשות לוודא כי זכרתן לכבות את המחשב עליו עבדתן" אשה לאשה"בתום ביקורכן בבית , נשים יקרות

  . כי זה הבית של כולנו.לכבות את האור והמזגן, החלונות

�? %> ز��ر`G4 ا��f8ء e�e( ;]Cات ���ء C �1ا5!<�ء ا� ;�4�c ا��Nار وا�kRء �jاC�_15 ا"$ق ا�i5ا��h ا"$ق ) ' ا�85آ� ا5_�? ) ' �ki 5ظ وذj5 وا5

��8i +��[� و5�>.  

Дорогие женщины, с окончанием вашего визита в доме "Иша ле Иша" большая просьба проверить, что 

компьютер, за которым вы работали, выключен, закрыть окна, выключить свет и отключить кондиционер.  
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