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דף מידע
עוברת  אחרי מאות אלפי קיפולים במהלך השנים, אשה לאשה 

לדף מידע דיגיטלי. ההחלטה לא הייתה קלה. דף המידע של אשה 

לאשה – אף שהוא מונה בסך הכול שישה עמודים, תופס מרחב 

גדול בקהילה שלנו. מקום של כבוד. ערכנו קולקטיבים ואירועים 

שמישהי  בעת  ולחכות  לעצור  צריכות  היו  הדוברות  שבמהלכם 

חוצה את החדר כדי לקחת את הנגלה הבאה של מעטפות. עשינו 

“פסי ייצור” – אחת מכניסה את דף האירועים לתוך דף המידע, 

כמעט  שהעֵרמה  עד  לעֵרמה  מקפלת  השנייה  הלאה.  מעבירה 

נופלת, ומצילה אותה. השלישית מכניסה את הדפים למעטפות. 

וכך גם עם דף המידע שאת  כן כן, זה קורה בשנת 2012. עדיין. 

מחזיקה בידיים שלך. 

בחודש יוני 2012, אחרי דיון מעמיק בין חברות המערכת של דף 

מידע  לדף  לעבור  לאשה  אשה  של  הקולקטיב  החליט  המידע, 

דיגיטלי. 

סיבות רבות גרמו להחלטה זו: טעמים אקולוגיים כמו רצון לשמור 

על הסביבה ולהפסיק לכלות נייר, חיסכון כלכלי, שאיפה להעביר 

את המידע לנשים רבות ככל האפשר באמצעות האינטרנט, הקלת 

העריכה הגרפית ושיפורה, קלות האחסון של מדיה דיגיטלית ועוד.

כל  מאשר  יותר  בחובו  הטומן  בשינוי  שמדובר  ידענו  זאת,  עם 

בקבלת  ההתרגשות  את  מאתנו  גורע  הוא  הללו.  הטעמים 

המעטפה הביתה בציפייה לראות מה צפון בה, את תיוק הגיליונות 

המקרר.  על  האירועים  דף  תליית  ואת  לעת  מעת  בהם  ועלעול 

מעבר לכך, קריאת הגיליון הדיגיטלי איננה אפשרית בעבור אלה 

לשלוח  נמשיך  להן  באינטרנט.  או  במחשב  משתמשות  שאינן 

עותקים מודפסים. לכן נשים שאין ברשותן מחשבים, אנא הודיעו 

לנו אם אתן מעדיפות להמשיך לקבל גיליון מודפס )אתן מוזמנות 

להתקשר לאשה לאשה או לכתוב לה(.

בזכות  ישתבח  המידע  ושדף  לטובה,  הוא  שינוי  שכל  מקוות  אנו 

יביא  הדיגיטלי  שהדף  מאמינות  אנחנו  הדיגיטלי.  לעידן  המעבר 

הסובבת  החברה  לבין  ובינינו  עצמנו  לבין  בינינו  השיח  להעמקת 

מאפשרת:  שהרשת  הקטנים  לניסים  מחכות  גם  אנחנו  אותנו. 

או  שמישהי, מקרוב או מרחוק, תמצא אותנו אגב שיטוט סתמי 

מכוון ותקרא את דף המידע. אנחנו מקוות שהמפגש המקרי הזה 

ירחיב את עולמה, ויחד ִאתה, גם את עולמנו.

דבר המערכת
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מצעד הגאווה 
תצלום: מאשה דיון

על מדיה חדשה והגל הרביעי של הפמיניזם
מאת שלומית ליר

כפלטפורמה  “האינטרנט  בשם  עיון  יום  יזמתי  שנים  שלוש  לפני 

למהפכה חברתית פמיניסטית”. החזון שהוצג בשמו של יום העיון 

הקיץ  של  החברתית  במחאה  מסוימת  במידה  והתגשם  התממש 

האחרון. הדף שדפני ליף פתחה בפייסבוק בקריאה להקמת אוהלים 

ברוטשילד צבר תנופה וקיבל אלפי השתתפויות )Attending(. מה 

שנראה תחילה כאירוע מחאה פרטי הפך למחאה כלל-ישראלית, 

ציבורי  שיח  של  חדש  מרחב  אוהלים.  נמלאה  הארץ  כל  כאשר 

נפתח  חברתי  וצדק  הרווחה  מדינת  הכלכלי,  התקציב  אודות  על 

קודם  שמור  שהיה  שיח  התקשורת.  ובאמצעי  ברחובות  בכיכרות, 

לכן לקומץ קטן יחסית של פעילות ופעילים חברתיים הפך לחלק 

בלתי-נפרד מסדר היום הציבורי. 

ממדיה מסורתית למדיה חדשה
של  מתפשטת  ממגמה  חלק  מהווה  האחרון  הקיץ  של  המחאה 

ואירועי  הערבי  האביב  כמו  ופוליטיות,  חברתיות  התקוממויות 

המוניים  מחאה  באירועי  החברתית  למדיה  סטריט.  בוול  המחאה 

במה  לתת  ביכולת  השאר  בין  המתבטא  חשוב,  תפקיד  יש  אלה 

להשמעת  זה  ובכלל  ומודרות,  מדוכאות  קבוצות  של  לקולותיהן 

קולותיהן של נשים. 

אקטיביסטיות ופמיניסטיות המבקשות ליטול חלק במרחב הציבורי 

כדי לתת ביטוי לתפיסות עולמן ולהשפיע בנושאי מדיניות, חברה, 

שמציבים  במחסומים  קרובות  לעתים  נתקלות  וכלכלה,  תרבות 

והטלוויזיה.  הרדיו  העיתונות,  המסורתיים:  התקשורת  אמצעי 

גברים  של  )בעיקר  המסורתית  במדיה  הגברית  הדומיננטיות 

אשכנזים ותיקים(, הצטלבות הבעלויות על התקשורת וקשרי הון-

שלטון הופכים את התקשורת למַשמרת של המצב הקיים ולשופר 

המסורתיים,  התקשורת  לאמצעי  בניגוד  השלטת.  האליטה  של 

את  שהולידו  וזמינים  פתוחים  תקשורת  ערוצי  החברתית  למדיה 

המושגים סייבראקטיביזם, אקטיביזם דיגיטלי ומגוון שמות נוספים, 

כפלטפורמה  ברשת  הגלומות  האפשרויות  את  לציין  שנועדו 

לפעילות חברתית.

גישה למחשב המחובר לרשת האינטרנט מאפשרת לנשים מכלל 

תוך  עולמן,  תפיסת  את  ולחלוק  בלוג  לפתוח  החברה  קבוצות 

בחירה אפשרית בשמירה על אנונימיות. ניתן להתגבר על מכשולי 

פעילות  עם  ומידי  אינטראקטיבי  קשר  ליצור  וזמן,  גיאוגרפיה 

ופעילים חברתיים מכל העולם, לשלוח מיילים בתפוצת נטו, לפתוח 

ליצור כרזות עם סיסמאות מאתגרות חשיבה,  קבוצות בפייסבוק, 

ועוד. באופן זה המדיה החדשה מהווה  להפיץ עצומות באינטרנט 

קולותיהן  את  ולהשמיע  להגיב  נוכחות,  להפגין  לנשים  פוטנציאל 

בצורות חדשות שלא היו זמינות קודם לכן.
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אקטיביזם פמיניסטי ברשתות החברתיות
מאת: דורית אברמוביץ’, מנהלת קמפיינים

 

נשים  וארגוני  פמיניסטיות  ופועלות  פעלו  בהן  רבות  שנים  לאחר 

עם כלי התקשורת הממסדיים, נפתח מרחב חדש ואחר לפעילות 

רשתות  ובכלל  בפרט,  הפייסבוק  הוא  הלא  תקשורתית-ציבורית, 

חברתיות. למדנו איך להתעקש על ערכים ותכנים פמיניסטים בעודנו 

מרכזיים,  תקשורת  בכלי  ועיתונאים  עיתונאיות  עם  יחד  עובדות 

את  אופטימאלית  שתואם  סיקור  לקבל  הצלחנו  תמיד  שלא  אלא 

נפגשנו  גם  לעתים  השונות.  הפמיניסטיות  והשקפותינו  פעילותינו, 

‘נושאי  שקרוי  מה  את  למטה  שם  אי  שמיקמו  בעורכים  לצערנו 

עבורנו  שמכריע  מה  את  שממקמים  כאלה  יש  עוד  כי  נשים’, 

מתחת לנושאים מטעם בכירים כמו למשל, ‘ביטחון צבאי’. אין בכך 

הענפה  התקשורתית-ציבורית  הפעילות  את  חלילה  להסיר  כדי 

בזכות  שנוצרו  הרבים  הישגנו  את  נשים,  וארגוני  פמיניסטיות  של 

הצפה ציבורית של תכנים מכריעים עבורנו, שאם לא היו מסוקרים 

מגיעות  גם  היינו  לא  מדיניות,  לשנות  מצליחות  היו  לא  ומדווחים, 

בתכנינו אל אוכלוסיית נשים ועוד מגדרים, כדי שיידעו על האלימות, 

הכיבוש, הדיכוי שמופנה כלפיהן-כלפינו, כדי שייווכחו שהן לא לבד, 

יש כאלה שפועלות יחד איתן ללא הרף לתיקון הדרה ואפליה.

לגמרי  הזדמנויות  עמו  הביא  החברתיות  הרשתות  שמרחב  אלא 

שמאפשר  הפייסבוק,  בנבכי  למסע  אליי  הצטרפו  אז  חדשות. 

לרבות מאתנו לדבר את עצמן, מבלי להזדקק לאישור של עורך/ת, 

עיתונאית/ית, או התמקצעות בצורה של הודעה מסודרת לעיתונות. 

כך שהיא  ולו בשל  כל אחת,  הוא כמעט של  זה  לפני הכל מרחב 

זהויותיה,  הזדהותה,  עמדותיה,  את  עצמה,  את  לכתוב  יכולה 

תפיסתה. יש בטיעון הזה כמובן כשל מרכזי אחד, כי לא לכל אשה 

יש נגישות למחשב, אינטרנט, ואף לשפה שתהא כזו שמוכרת על 

ידי ציבור נרחב. ובכל זאת, עבור נשים רבות, בהן המוני כאלה שלאו 

דווקא פעילות בתוך ארגון, או לאו דווקא נחשפו לפני כן למשנות 

פמיניסטיות מסודרות, יש במרחב זה הזדמנות עצומה לדברר את 

עצמן, לא דרך לשון ושפה תקשורתית-דומיננטית, לא דרך צנזורה 

ידע  פנימית שמופעלת לעתים בכלי תקשורת ממסדיים, לא דרך 

על האופן בו ‘נכון’ לשוחח עם עיתונאיות/ים.

זאת ועוד, תפיסות פמיניסטיות שונות, נקודות מבט וחוויות פוליטיות-

להרחיב  נראות,  לקבל  הפייסבוק  מרחב  דרך  מצליחות  אישיות, 

תומכים ותומכות, להנגיש את עצמן לקהלים חדשים. זאת הזדמנות 

להנגיש את חייהן, תפיסותיהן, חוויותיהן- של עשרות או אפילו מאות 

אלפי נשים, בהן גם כאלה שמגדירות עצמן פמיניסטיות, לציבורים 

שלפני כן לא בטוח שפגשנו, לא בטוח שהתוודעו אלינו, לא בטוח 

שבמרחב אחר יכלו לקיים עמנו דיונים, הסכמות וויכוחים.

ועל כך יש להוסיף כי בעוד התקשורת הממסדית תיטה יותר לסקר 

תכנים שהם בשפתה- בין השאר, תופעות, מחקרים, סקרים, ואל תוך 

זה לשלב לעתים כידוע, מה שקרוי ‘סיפור אישי’, הרי שהפייסבוק 

ליידע  עצמן,  את  להפיץ  בו,  בפעילות  השותפות  לאלו  מאפשר 

אחרות ואחרים על זהותן/התנגדותן/ביקורתן/דעתן/תמיכתן, מבלי 

שייאלצו כביכול לעגן זאת בכללים של שפה תקשורתית דומיננטית 

כדי לקבל לגיטימציה ונראות בקרב ציבור רחב.

הפייסבוק,  בכלי  מרובה  שימוש  שעושה  כמי  האישי,  מניסיוני 

יכולה לשתף בכך כי במהלך  כאמצעי תקשורת אישי-פוליטי, אני 

הזמן בו אני פעילה במרחב זה, מידת התמיכה והסולידאריות עם 

כאלה  עם  הדיון  יכולת  שלהם,  הנראות  מידת  פמיניסטים,  תכנים 

נשים  אלפי  של  זיהוי  בהמשך,  השתכנעו  אך  תחילה  שהתנגדו 

ידעתי  לא  כן  שלפני  אקטיביסטיות,  נוספות-פמיניסטיות  ואנשים 

הגל הרביעי
הפמיניזם.  של  הרביעי  לגל  פוטנציאל  מגלמת  החדשה  המדיה 

העובדה שהמרחב המקוון הופך למרחב התאגדות והחלפת דעות 

ושביתות  תרבות  שיבושי  מחאה,  אירועי  ליזום  ניתן  שבאמצעותו 

מחאה ספונטנית, הפך אותו לחממת התאגדות פמיניסטית בעלת 

מאפיינים תרפויטיים ואפשרויות לאתגר את מה שנחשב קודם לכן 

בדבר  לפיד  יאיר  הדוגמה, הערתו העולבת של  מובן מאליו. לשם 

נשים שאינן מבינות חוש הומור הולידה את הקבוצה הנפלאה “אני 

פמיניסטית ואין לי חוש הומור”, שבה פרקו מאות נשים את חווית 

הנשיות כפי שהיא מתבטאת בהגדים שונים כלפינו )“תחייכי”, “למה 

שלא תתאפרי”(, שירים )“כשאת בוכה את לא יפה”( וחוויות. בלוגים 

קמפיינים  והשפעה.  דיון  למוקדי  הפכו  “ראומה”  כמו  מהפכנים 

של  לסוג  הפכו  יוטיוב,  סרטון  שכלל  לאקס”  “אנטי  כמו  ברשת, 

פעולת התנגדות המביאה קולות אחרים למרכז הבמה. 

רוצה לפגר מאחור, החלה לצטט את  המדיה המסורתית, שאינה 

של  יותר  פמיניסטית  לתפיסה  בכך  ומאפשרת  ברשת  המתרחש 

המציאות לקבל מקום ונוכחות בתודעת הציבור הרחב.

היכולת לייצר מם - מידע המשתכפל במהירות - באמצעות המדיה 

החדשה מהווה בינתיים רק פוטנציאל. לא כל האפשרויות הטמונות 

כמה  מייצר  האינטרנט  אמנם  חיוביות.  החדשה  החברתית  במדיה 

השיח  לניהול  אלטרנטיבי  ציבורי  למרחב  האידיאליים  מהתנאים 

חברתי  שינוי  ליצירת  לגיבוש  מקור  ומהווה  הדמוקרטי  הציבורי 

בה  אך  הפטריארכאלית.  החברה  דפוסי  על  המערער  רחב-היקף 

בעת אפשר לאתר בו שעתוק של מבני השיח ההגמונים והכוחניים, 

החוצות  פרסומי  לצד  המסורתיים.  התקשורת  באמצעי  השכיחים 

הסקסיסטיים ופרסומות מבזות, הרשת מאפשרת צריכה חופשית 

ויקיפידה,  כמו  וידע  כוח  מוקדי  קשה.  לעתים  פורנוגרפיה,  של 

את  ייצוגי  במובן  משעתקים  המקוונת,  החופשית  האנציקלופדיה 

מבני הכוח הישנים ומתאפיינים בייצוג נשים לוקה בחסר. בוויקיפדיה 

נשים מהוות 8% בלבד מצוות העורכים, ויש רק ארבע נשים מתוך 

בענייני  כותבות  נשים  מעט  בבלוגוספירה  גם  מערכת.  מפעילי   36

חברה וכלכלה לעומת גברים.

של  יזומים  הליכים  נדרשים  החדש  המהפכה  גל  את  להוביל  כדי 

המקוון.  במרחב  נשים  של  והנכחה  לקידום  חברתיות  פעילויות 

כחלק ממחקר הפעולה שאני עורכת במסגרת לימודי הדוקטורט 

“פועלות  פרויקט  את  יזמתי  אילן  בבר  מגדר  ללימודי  בתכנית 

סדנה  עוברות  חברתיות  פעילֹות  הפרויקט,  במסגרת  ברשת”. 

לשימוש במדיה חברתית ככלים להעצמת האקטיביזם הנשי בשטח 

ולהנכחה של העשייה הפמיניסטית במרחב הציבורי: פייסבוק, בלוג, 

טוויטר, יו-טיוב, ויקיפדיה ועוד.

הכוח,  מבני  של  לשחזור  להיכנע  לא  השיח,  את  לשנות  בכוחנו 

עלינו  ומתישים.  מחלישים  לייצוגים  מדיר,  לשיח  לפורנוגרפיה, 

ייצוגים של נשים פועלות,  מוטלת המלאכה ליצור עולם חדש של 

ועושת  משנות  תומכות,  פועלות,  שאנו  כפי   – וחושבות  מדברות 

את העולם טוב יותר יום יום במציאות החיים הממשית. לכתוב את 

ויזואלית חדשה. תחילתו של  עצמנו, להציג את כוחנו, לייצר שפה 

הגל הרביעי של הפמיניזם במרחב המקוון.

שלומית ליר, דוקטורנטית למגדר ומהנדסת מחשבים, יזמה ומנהלת 

את פרויקט פועלות ברשת לקידום נשים במדיה חדשה. 

 ;http://www.lir.org.il :הבלוג רוח מזרחית עזה

 http://poalot.wordpress.com :אתר פועלות ברשת
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אפשרו  דרמטית,  התרחבו  אלה  כל  עליהן.  מספיק  או  בכלל  אם 

והדיון, אפשרו ומאפשרים  גבולות השיח  משמעותית את הרחבת 

ומאפשרים  אפשרו  עצמה,  את  שמדברת  מי  עם  תמיכה  הרחבת 

ומאפשרים  אפשרו  האישי-לפוליטי,  בין  הדוקות  יותר  אולי  לחבר 

מרחב פעיל, דיאלוגי, דינאמי, שאף אם מחייב גם להיתקל ישירות 

אפשר  שעדיין  הרי  שוביניסטים-מיזוגינים-סקסיסטים,  בגילויים 

רבות  א/נשים  מצד  כאלה  מול  התנגדות  ליצור  לשכנע,  לנסות 

דיונים  מתוך  כי  קרה  כבר  רבות  כי  לציין  יש  כך,  ובתוך  זמנית.  בו 

ופעולות פמיניסטיות בפייסבוק, גלשו התכנים גם לכלי התקשורת 

הממסדית. 

ולסיום, אני מזמינה כל אחת ואחד לתור את הפייסבוק ולגלות בו 

נשים וקבוצות פמיניסטיות, שייתכן כי לולא קיומו, לא בטוח שהיו כל 

כך הרבה שמכירות זו את זו, ומתוודעות לעובדה כי הן כבר מזמן 

לא לבד, יש אלפי ויותר נשים, שיחד איתן.

שכעברה  בשנה  אברמוביץ  דורית  שהובילה  הקמפיינים  אחד 

בפייסבוק ומחוצה לו:

לאן נשאה אותם הרוח
מאת: אסנת להט

המחשב הראשון שלנו היה קומודור 64.

איטי  אפור-צהבהב,  החדרים,  באחד  ניצב  הוא  המעורפל  בזיכרוני 

על  ביכרתי ספרים  אותי חליפות.  ודוחה  ודל הצע, מושך  להחריד 

פניו בכל עת: מגע הנייר באצבעותיי, ריח הדפים באפי, ההרפתקה 

בי  נועץ  הזעיר  צגו  ְשחור  הוא?  ואילו  דף.  כל  לי בחלוף  הממתינה 

מבט עוין כשאני מדליקה אותו. כדור הפינג פונג נע בתזזית על הצג 

ואני אחריו, עד שמוחי הופך אף הוא לנקודה לבנה חלולה ומייחל 

לתוכן ממשי.

ואני מביטים  צג אפרפר מביט בי כשאני כותבת שורות אלה. הוא 

זה בזה שעות ארוכות מדי יום ביומו, מביטים ואיננו רואים. מאחוריו 

נשקף נוף המפרץ עד החרמון, אך אני במחוזות אחרים. 

המחשב הוא “עבד כי ימלוך”. בשובי הביתה הוא מושך אותי אליו 

בן  הוא.  קצר  והזמן  מלאכתי  רבה  כי  ומזכיר  חוזר  חנק,  בעבותות 

זוג תובעני ומנוכר בחרתי לי. אך בלעדיו? לא קסת לי ולא דיו. ידי 

יוצרת  אות.  אות  ומקלידה  ההקלדה  באביזר  אוחזת  המשותקת 

חיים. עצמאות. פרנסה. חברּות. זיכרון. מילים כתובות בעט על דף 

הן ברייה בת-חלוף עד הנצחתן באמצעות המקלדת.

ואילו  לי,  נחוץ  ואינו  נקרא  עמוד  מכבר.  זה  חלפה  הדפדוף  חדוות 

תכנון  פלישתים”:  בארץ  שמשון  “מעשה  דורש  אחריו  העמוד 

מדוקדק, כוח מדוד, פעולה מודעת שבעבר הייתה אמצעי – והיום 

מטרה. לבסוף הר האוורסט נחצה והמילים הבאות נגלות לפניי.

לדף.  מוביל  לדף  מוביל  דף  ונגלל.  ונגלל  נגלל  הטקסט  במחשב 

הכול חשוב ולא חשוב. שעות מרובות אני קוראת מן היקב ומן הגורן 

ואיני באה אל סיפוקי; הדלי עודנו מלא ואני לגמתי אך מעט מזעיר 

ממנו. הצג מרצד מול עיניי. הן אינן מוצאות נחמה. הן חפצות לשוב 

הביתה, לעולם צהבהב-לבנבן שטמון מאלף עד תיו בין שתי כריכות 

ואין בלתו. 

    שוטטות במרחביה הפמיניסטיים של  
    המרשתת 

       מאת : אורלי נתן בסיוען של ח’ולוד ואיילת בן ישי

למעורבות  להתעדכנות  לקריאה,  רבים  מקורות  מזמן  האינטרנט 

לפעילות ומה לא. אבל מאיפה להתחיל והאם אפשר שלא לטבוע. 

עד  צפויים  בלתי  למבוכים  נכנסת  צוללת,  לפעמים  שוחה,  אני 

כך הרבה  כל  יש  כי  זאת ממשיכה  ובכל  לכאוב  שהצוואר מתחיל 

דברים מרתקים, מכעיסים, מצחיקים ואפילו מנחמים.

“אישה”,  של  באתר  אצלנו  קרוב,  השוטטות  את  מתחילה  אני 

שאמנם לא מעוצב עדיין כיאות, אבל יש בו חומר רב. רובו הוא  פרי 

עבודת הפרויקטים של “אישה”. אם החמצתן דוח או עדכון שהופצו 

במייל, האתר הוא המקום שבו מרוכז הכל ועוד. כל הזמן נוסף עוד 

חומר כמו הדוח המרתק של מדד הבטחון של נשים, עדכונים של 

שמהם  ברשת,  אחרים  למקומות  קישורים  השונים,  הפרויקטים 

אפשר להמשיך את השוטטות כמו המאמר של חדווה איל, רכזת 

הפרויקט טכנולוגיות רפואיות, בנושא הפונדקאות בהודו 

http://www.isha.org.il/upload/file/GILAYON%209%20(  

MARCH%202012.pdf(. במאמר הופיע קישור לאתר של המרכז 

 )http://www.csrindia.org  ( שבהודו  דלהי  ניו  חברתי  למחקר 

  ”Gender Matters“ נקרא  באתר  שמופיע  הבלוג  נשים.  להעצמת 

והואפותח חלון לנושאים המטרידים את נשים ההודיות )אני מקווה 

שאת כל החברה(. הפוסט האחרון העלה את עניין הנישואים בכפייה 

כעוד אמצעי אלימות נגד נשים  והאם יש הבדל ביניהם ובין הסדר 

נישואין. 

אבל אני רוצה לחזור ל”אישה” והפעם לדף בפייסבוק: 

 .Isha L‘Isha - Haifa Feminist Center

)כדי למצוא את הדף הקלידו רק isha בחיפוש(. בדף אתן יכולות 

מעניינים  דברים  להרבה  קישורים  ולראות  עדכונים  לקרוא  רק  לא 

אלא גם להשתתף באופן פעיל ולכתוב בעצמכן, להעלות גם אתן 

קישורים ונושאים שאתן מעוניינות לחלוק עם כולן. 

אני  כר לפעילות.  הוא  כמו שנכתב בכתבות האחרות,   , הפייסבוק 

ולהשמיע  שלכן,  הנוכחות  את  ולהראות  בו  לצלול  אתכן  מזמינה 

את קולכן. בקרו בדף של הקבוצה אני פמיניסטית וגם לי אין חוש 

הומור )חפשו כך(. דרך אגב, לקבוצה כבר יש קרוב ל-3000 חברות 

לעומת 245 “לייקים” של אישה - אז קחו לתשומת לבכן. בקבוצה 

באתר  פרסמה  שדורית  בעניין  מאמר 

האקטיבסטי “העוקץ”: “הגיל והתרגיל”. 

אפשר למצוא אותו באתר העוקץ 

לחפש  או   )http://tinyurl.com/7hogn52(

בגוגל את הכותרת יחד עם שמה של דורית.

אני.  וגם  העולם השתנה  היד מבקשת אחרת.  באחד,  העין חפצה 

האם כשאני אוחזת בספר אני נאחזת בעבר? בילדות שחלפה לה, 

הביתה  לכתה  בעת  ספר  שקראה  בילדה  שנגוזו,  הפנאי  בשעות 

אני  שומעת.  ואיני  בקול  לי  שקוראת  אימא  היסודי?  הספר  מבית 

בעולם אחר.

באינטרנט  שיופצו  מילים  כותבת  אני  פיכחון.  פירושה  בגרות  אך 

לעיני אלפי קוראים. יופצו ויפוצו עד גניזה. 

רגעי  את  אצלי  נוצרת  המחשב.  של  זיכרונו  בנבכי  זאת  שומרת 

הכתיבה. אריאל על גבי דף וורד.

מצעד הגאווה תצלומים: מאשה דיון
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הזו מתעקשות כל מיני נשים להציג את היומיום המעצבן והמאוס 

“אני  ביקור במכולת השכונתית:  על סתם  Yael Ido שכתבה  כמו 

אותה  שמנהלות  המקסימות  האחיות  השכונתית,  למכולת  נכנסת 

מחמיאות לי על ההרזיה שלי. גבר שאני לא מכירה מגיע, מתערב 

אתה  תדאג,  “אל  בתגובה:  אני  סיבוב!”.  “תעשי  ופוקד:  בשיחה, 

ואלך”. הוא: “מה,  תראה תכף את הגב שלי כשאני אתעלם ממך 

את לא יודעת לקבל מחמאה?!”. כנראה שלא.

חוש  לי  שאין  בגלל  אבל  היום,  כל  להישאר  אפשר  בפייסבוק 

הומור, אני מפנה אתכן לאתר “מכובד” - אתר האגודה הישראלית 

http://www.gendersite.org.( המגדר  ולחקר  פמיניסטיים  ללימודים 

il(, שנועד לקדם את הלימודים הפמיניסטיים, לייצר ולאפשר שיח 

פמיניסטי עדכני. השיטוט האקראי בבבלוג הוא זה שמוביל לקרוא 

בעמוד  המובנות.  הקטגוריות  לפי  דווקא  ולאו  מעניינים  מאמרים 

המחקר  ספרי   51 רשימת  הספר  שבוע  לכבוד  מוצגת  הפתיחה, 

שמדף  לראות  כיף  איזה  האחרונה.  בשנה  אור  שראו  החדשים 

אלא  לקרוא  הספקתי  לא  ואני  ומתמלא.  הולך  בשבילנו  הספרים 

רק מעט מתוכם. ממליצה בהזדמנות זו לקרוא מתוך הרשימה, את 

ספרה של רלה מזלי “קוראת בתמרים”. בסלון של “אישה” נערך 

לכבודה ולכבוד הספר ערב שבו כמה נשים קראו קטעים הקרובים 

ללבן.

פרס  כלת  וויליאמס,  ג’ודי  היא  ב”אישה”  שביקרה  נוספת  אורחת 

נשות  של  “היוזמה  את  ייסדה  אחרות  זוכות  עם  יחד  שלום.  נובל 

תחושת  מתוך  ולשיוויון  לצדק  לשלום,  להביא  במטרה  הנובל”  

האחריות הכרוכה בזכייה בפרס. באתר אפשר להתוודע לפעילות 

שלהן, להצטרף ליוזמות השונות ולקרוא על הפעילות המרכזית של 

נשות הנובל לשלום שהיא פירוק החברה המילטריסטית.

ח’ולוד, רכזת המשאבים של אישה כותבת על אתר שבעמוד הבית 

שלו מופיע המשפט:

”No one speaks for me. I speak for myself“

זה משפט החתימה שלי במיילים, אותו לקחתי מעמוד האינטרנט 

האתרים  אחד  זהו   .)PulseWire( ,www.worldpulse.com של 

במה  מהווה  הוא  רק.  לא  אך  נשים.  עבור  נשים  ידי  על  שנבנה 

בין  מחבר  האתר  רחב.  לציבור  הנשים  קולות  את  להביא  מרכזית 

קהילות נשים ממדינות שונות ובנושאים מגוונים. ניתן למצוא בו לא 

רק מידע וידע, אלא הוא מאפשר גם להתחבר לפרויקטים, להציע 

ועד  מאחת-על-אחת  החל  שונות,  ברמות  פעולה  שיתופי  וליצור 

לפרויקטים בינלאומיים. 

כל אחת יכולה למצוא באתר זה משהו: יש אפשרות לפתוח “יומן”, 

בו אפשר לשתף נשים בנושאים שונים, להיות חלק מקבוצה בנושא 

מסוים, לשתף נשים אחרות בפתרונות לדילמות, ועוד ועוד. אפשר 

נושאים  על  וללמוד  לקרוא מאמרים  ורק  “שקטה”  להיות שותפה 

וליזום  פעילה  שותפה  להיות  או  לעולם  מסביב  נשים  שמעסיקים 

בסייבר-ספייס  להתקיים  מתאפשרת  מהפעילות  חלק  פעילות. 

וחלק מתקיים במציאות עם מגע עם הנשים עצמן. 

שהיא  שלנו”,  העתיד  “קולות  היא  אוהבת  שאני  היוזמות  אחת 

 Citizen אזרחיות  עיתונאיות  להיות  נשים  המכשיר  שנתי  פרויקט 

Journalism. ההשתתפות כרוכה בעבודה פעילה של המשתתפות 

עם  אינטראקציה  יוצרות  המשתתפות  שלה.  בקהילה  אחת  כל   -

שאר המשתתפות והמנחות דרך האתר. לדעתי, האתר מהווה כלי 

קשרים  וליצירת  ידע  להחלפת  אמצעי  נשים,  עבור  מאוד  מעצים 

ושיתופי פעולה בין נשים מקהילות שונות ומגוונות”.

תופעת הבלוגים ראויה לכתבה מעמיקה, בייחוד בנושא האפשרות 

לנשים להשמיע את קולן במרחב משלהן. הנה ארבע דוגמאות של 

חברות קרובות. הראשונה - ח’ולוד, שכותבת בלוג באנגלית בנושאים 

שמעסיקים אותה. לפעמים הנושא הוא ההוויה שלה כאן, במקום 

ההזוי הזה, החוויות האישיות שהיא חווה וקושרת אותן לקונטקסט 

פעמים  שלה.  הפמיניסטית  המבט  מנקודת  יותר  הרחב  הפוליטי 

אחרות מפרסמת לקטי פרוזה או שירה. ח’ולוד  אומרת שבעבורה:  

“הבלוג מאפשר לי להשמיע את הקול האישי שלי במרחב הציבורי.” 

 ./http://feministpalestinianwriter.blogspot.co.il

שלנו  האחות  עמותת  בכיאן,  שהתנדבה  מתנדבת  לי,  שמרית 

נשים  של  “קולותיהן  בשם  פרויקט  יזמה  חיפה,  נשים  בקואליציית 

הראיונות  ופלסטיניות.  ישראליות  נשים  של  אוראלית  היסטוריה   -

 ./http://womens-voices.net מופיעים בבלוג שלה

ניסרין מזוואי, פעילה אקו-פמיניסטית, כותבת בלוג בנושאים אקו-

פמיניסטיים. היא כותבת בעיקר בערבית, אך לעיתים מפרסמת גם 

בעברית. כך המאמר האחרון שלה, “לאיזה פח לזרוק את התנועה 

התנועה  את  לאיזה  החברתית?  המחאה  את  ולאיזה  הירוקה? 

הלהט”בית? ולאיזה את תנועת הנשים?” מופיע בבלוג שלה בעברית 

./http://nisreenmazzawi.blogspot.co.il

החברתית  במחאה  ופעילה  לאשה  באשה  החברה  אור,  עפרה 

כותבת בלוג שעיקרו הוא מקומן של הנשים במחאה וקידום מעמדן 

של נשים באמצע חייהן. 

/http://ofraor.wordpress.com :כתובת הבלוג

יש עוד כל כך הרבה מקומות לשוטט בהם  לקרוא, לחווות, להשתתף, 

לצעוק )פחחחחחחח( אבל לסיום ממליצה איילת בן ישי  על אתר 

Feminist Frequency )http://www.feministfrequency. בשם 

com/ ( שבו אפשר לראות קליפים של אניטה סריקיסיאן המבקרת 

סריקסיאן   פמיניסיטית.  מבט  מנקודת  הפופולרית  התרבות  את 

מעלה תופעות בכל מיני תחומים: מוזיקה, קולנוע, משחקי ילדים, 

קומיקס, פוליטיקה ועוד. היא מפרקת כל נושא למרכיביו היסודיים 

עמוק.  טבועות  ההדרה,  האלימות,  הפטריארכליות,  כיצד  ומראה 

היא עושה זאת בחינניות רבה, בהומור, בשטף ומאוד משכנעת )ואני 

מאוד מקווה שלא רק את המשוכנעות(.

ראו את הקליפ שלה על משחקי לגו: 

http://www.youtube.com/watch?v=CrmRxGLn0Bk

ראו גם את הדיון רב הפנים שלה על קטניס, הדמות הראשית בסרט 

משחקי הרעב ) המבוסס על הספר באותו שם(: 

.http://www.youtube.com/watch?v=C8428XSejp0&feature=relmfu

נשמח לקבל המלצות נוספות.

כנס מדד הבטחון של נשים 
תצלומים: ח’ולוד
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 טכנולוגיה ככלי מעצים
  מאת: קשת בחן

בעשור האחרון אנו עדות למהפכה טכנולוגית חסרת תקדים, בעיקר 

במדינות עניות, שבהן התשתיות הסלולאריות מתפשטות במהירות 

וחל גידול האדיר בשימוש בטלפונים ניידים. בעקבות כך נשים ובנות 

משנות את האופן בו הן מתקשרות עם סביבתן ומגשרות על אפליה 

ופערים חברתיים. 

הכלי הטכנולוגי בעל הצמיחה המהירה ביותר הוא המכשיר הנייד, 

שכבר מזמן איננו רק טלפון אלא “המחשב בכיס שלנו”. האינטרנט 

וטכנולוגיות תקשורת בעבור נערות ונשים צעירות מגלמים הבטחה 

גדולה. מכשירים ניידים הם כלי להפגת הבידוד, ממנו סובלות בנות 

בגיל ההתבגרות, בעיקר בחברות מסורתיות שבהן חופש התנועה 

גם  ניידים  מכשירים  מוגבל.  הציבורי  במרחב  רווקות  נערות  של 

הוכחו כלי יעיל בהגדלת היכולות של בנות לגבש רשתות חברתיות 

בנגישות  יכולתן להשתתף בכוח העבודה,  גילן, בהגדלת  בנות  עם 

למידע וכן גם באפשרות להשמיע את קולן בפלטפורמות ציבוריות 

שהיו בעבר לא נגישות להן. האינטרנט, בין אם הגישה אליו נעשית 

נייד, מאפשר לנערות לנוע במרחב  באמצעות מחשב או במכשיר 

הציבורי בלי לצאת מהמרחב הפרטי ואפילו להשפיע על המרחב 

הציבורי וליצור בו מנהיגות.

במאמר זה אביא כמה דוגמאות לאופן שבו האינטרנט, טכנולוגיות 

ולנשים צעירות  ואפליקציות חדשות מאפשרות לנערות  תקשורת 

פערים  שקיימים  לדעת  חשוב  אך  מבנית.  אפלייה  על  לגשר 

לנגישות  אפשרויות  יותר  יש  לגברים   - המינים  שני  בין  דיגיטליים 

לטכנולוגיה, להכשרה לשימוש בה ולבעלות עליה. 

בצפון אסיה מהוות נשים רק 22 אחוז מכלל משתמשי האינטרנט, 

באמריקה הלטינית השיעור הוא 38 אחוז ובמזרח התיכון רק 6 אחוז. 

לנשים יש פחות סיכוי להיות בעלות מכשיר סלולארי לשימושן האישי. 

פערי הבעלות עומדים על 37 אחוז מכלל הבעלויות על מכשירים 

בדרום אסיה, 24 אחוז במזרח התיכון, ו- 23 אחוז באפריקה. כלומר, 

נשים נהנות פחות מהפוטנציאל המעצים של האינטרנט וטכנולוגיות 

תקשורת. בנוסף לגורמים המגדריים שמשאירים נשים בשוליים של 

ההתפתחות הטכנולוגית, עלינו להתחשב בגורמים נוספים המונעים 

סוציו- ומצב  גיאוגרפי  מיקום  אתני,  מוצא  דת,  גיל,  כמו  זו  נגישות 

אקונומי. 

עם זאת, מהרגע שבו נתאפשרה גישה למכשיר סלולרי או מחשב, 

יש למתבגרות סיכוי רב ליהנות מהיתרונות של שימוש בטכנולוגיה 

זו. גילן הצעיר וגמישותן המחשבתית, מקנות להן יתרון ברור בקלות 

שבה הן לומדות להשתמש במכשיר ולהתמצא במרחב הווירטואלי. 

מיזמים   )Sugata Mitra( מיטרה  סוגאטה  ד”ר  פיתח  ב-1999 

שבבסיסם ההנחה כי על ידי מתן גישה לילדים למחשבים המוצבים 

ללא  בטכנולוגיה  להשתמש  בעצמם  ילמדו  הם  ציבוריים,  אזורים 

כל הכוונה. במסגרת הניסוי הראשון הוצב מחשב בתוך חור בקיר 

בניו דלהי. הילדים התחילו להשתמש במחשב בתוך  עוני  בשכונת 

בתוך  שימוש.  של  כשעה  לאחר  באינטרנט  לגלוש  והתחילו  דקות 

שלושה חודשים הם השיגו אוריינות מחשב בסיסית, ובתוך תשעה 

חודשים הם השיגו רמת מיומנות השווה לכישורים של עובדי משרד. 

בהערכה של הניסוי נמצא כי נערות נטו להשתמש במחשבים רק 

אם הם היו ממוקמים באזורים ציבוריים בטוחים המאפשרים להן 

להיות עם בנות אחרות, בלי חשש להימצא לבד עם בנים. עוד נמצא 

במחשב  השתמשו  הבנות  מבנים.  פחות  לא  מהר  למדו  בנות  כי 

בעיקר כדי לבדוק דואר אלקטרוני ולהשתתף בפורומים וצ’אטים. 

בנות נטו להשתמש במחשב יותר מבנים כדי להשלים את שיעורי 

הבית. 

 TED באתר  בקיר”  “החור  על  מדבר  במיטרה  לצפות  תוכלו 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_

.education.html

בניסוי דומה של סוגאטה מיטרה ב-2007, הוצב מחשב בבית ספר 

שילדים  להוכיח  ביקש  מיטרה  טמילית.  דוברים  בו  בהודו  בכפר 

יכולים ללמוד קרוא וכתוב מהמחשב ואפילו ללמוד נושאים חדשים 

בביולוגיה מולקולרית באנגלית  זרה. במחשב אוחסן מידע  בשפה 

בלבד. לאחרי 75 ימים הצליחו הילדים לזהות מילים כמו ‘נוירונים’ 

חיידקים,  של  והרעות  הטובות  ההשפעות  את  לסווג  ו’חיידקים’, 

והחלו להשתמש במונחים באנגלית בשפת היום יום. 

בהרצאה אחרת במסגרת TED מספר מיטרה שכשאל ילדה בת 

12 אם היא הבינה משהו מהכתוב במחשב, היא ענתה: “לא, כלום. 

מלבד העובדה ששכפול לקוי של המולקולות גורם למחלות גנטיות, 

לא הבנתי שום דבר”. 

חשוב לציין כי ללא עזרה ממבוגרים ומורים, הצליחו הילדים להעלות 

ביולוגיה  של  בתחום  הידע  מבחינת   - שלהם  המבחנים  ציוני  את 

מולקולרית בשפה האנגלית - מ - 7 אחוז לכ 30- אחוז תוך 75 ימים. 

ציונים אלה היו דומים לאלה של ילדים בני אותו גיל, בהדרכת מורה 

מוסמך ומנוסה בבית ספר פרטי בעיר הבירה. 

צפו בהרצאתו המשעשעת של מיטרה פה:

http://www.ted.com/talks/view/lang/en//id/949

במחקר אחר שנערך במשך שלוש שנים על ידי אוניברסיטת דרום 

מדינות  וב-13  הלטינית  מדינות באמריקה  מ-12  ביותר  קליפורניה 

פחות  יש  לנשים  מדוע  “הסיבה  דומים:  ממצאים  עלו  באפריקה, 

ישירה  וטכנולוגיות תקשורת היא תוצאה  ושימוש באינטרנט  גישה 

של תנאים גרועים שלהן ביחס לתעסוקה, השכלה והכנסה. כאשר 

מגברים  יותר  פעילות  שנשים  מתברר  אלה,  משתנים  מנטרלים 

ומשתמשות יותר מהם בכלים דיגיטליים”. כותרת המאמר באנגלית:

 Digital gender divide or technologically empowered women

 in developing countries? A typical case of lies, damned lies,

.and statistic

 http://www.martinhilbert.net/DigitalGenderDivide.pdf

אבל מחשבים אינם האמצעי היחיד להעברת מידע. במדינות עניות, 

לבנות  הפונים  פרויקטים  יש  ניידים,  במכשירים  השימוש  רב  בהן 

 Learning“ שנקרא  בניגריה  פרויקט  טקסט.  הודעות  באמצעות 

מידע  ולהחליף  שאלות  לשאול  למתבגרות  מאפשר   ”about Life

את  יעצים  אשר  מידע  לספק  היא  השירות  מטרת  בטוח.  במרחב 

ויביא אותן לקבל החלטות מושכלות לגבי פעילותן המינית  הבנות 

ולמודעות למניעת הידבקות באיידס. 

מאפשר  שלי”  “השאלה  הנקרא  טקסט  הודעות  מבוסס  שירות 

טקסט  הודעות  באמצעות  מקצועי  צוות  עם  קשר  ליצור  לבנות 

קיבל  ועם השקתו הצוות  זוכה לפופולריות עצומה  חינם. השירות 

למעלה מ 1,000- שאלות ביום הראשון, ומעל 10,000- בחודשיים 

הראשונים. העובדה כי “השאלה שלי” הוא שירות אנונימי ודיסקרטי 
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בעיקר  טאבו,  להיחשב  שעלולות  שאלות  לשאול  לבנות  מאפשר 

בנוגע למניעת מחלות מין, הריון בלתי רצוי, ומקרים של מילת נשים. 

מתאימה  טקסט  הודעת  שבשליחת  והדיסקרטיות  האנונימיות 

וילדים.  נשים  נגד  אלימות  מקרי  של  ולמיפוי  למניעה  במיוחד 

בפרויקט של הארגון Plan בבנין שבאפריקה, פורסם מספר לשיחת 

חינם שאליו אפשר לשלוח הודעות טקסט לדווח על מקרי אלימות 

בעבר ובהווה. 

אפליקציית  באמצעות  מתקבלת  ועדכנית  מדויקת  מצב  תמונת 

FrontlineSMS המאפשרת שליחה, קבלה וניהול מספר גדול של 

הודעות ואפליקציית Ushahidi הממפה באופן יעיל את הדיווחים. 

הצוות  לאלימות, כאשר מעביר  הנתונים מסייעים במציאת פתרון 

את הדיווחים לרשויות האכיפה והרווחה. כמו כן, מאפשר הפרויקט 

תדירותם  לסוגיהם,  האלימות  מקרי  של  ויזואלי  מיפוי  להציג 

ההחלטות  ומקבלי  הרשויות  לפני  התוצאות  את  לציג  ומיקומם; 

ולהשפיע על המדיניות בנושא. המיפוי הפתוח לציבור ומשמש גם 

כלי חשוב להסברה במלחמה נגד אלימות. 

בפרויקט מצליח של UNICEF בקיברה, משכונות העוני הגדולות 

ניידים   GPS מכשירי  לבנות  סיפקו  )קניה(,  ניירובי  ליד  בעולם 

במיוחד  להן  המסוכנים  האזורים  את  בנות  סימנו  שבאמצעותם 

בהם תחושת חוסר הביטחון אישי גדולה מאוד. המיפוי של הבנות 

ולקידום  לתופעות אלימות  היווה בסיס חשוב להעלאת המודעות 

בשכונה  הרחוב  בתאורת  דרמטיים  לשיפורים  שהביאה  ההסברה, 

ובמתן שירותים עירוניים לתושבים. כמו כן נמצא מתאם מדוייק בין 

האזורים שבהם בנות הרגישו חוסר בטחון אישי ובין איזורים שבהם 

נמצא אחוז גבוהה ביותר של איידס. 

שירות  עבודה:  למצוא  כדי  נייד  במכשיר  להשתמש  יכולות  בנות 

החברה  שבו  התיכון,  במזרח  בעיקר  גדולה  להצלחה  שזוכה 

מתאימות,  חברתיות  רשתות  לפתח  בנות  על  מקשה  המסורתית 

דרכן הן יכולות לשמוע על אפשרויות תעסוקה. שירות של חברת 

קורות  לכתוב  ומעלה,   16 בגיל  צעירות,  לנשים  מאפשר   Souktel

חיים קצרים באמצעות הודעת טקסט ולהירשם לקבלת הודעות על 

אפשרות תעסוקה המתאימה להן.

ההזדמנויות  את  ברור  באופן  ממחישות  אלה  מעטות  דוגמאות 

ובטכנולוגיות תקשורת, בעיקר עבור  הגלומות בשימוש באינטרנט 

בנות הסובלות מאפליה ופגיעות חברתית גדולה. האופי הדיסקרטי 

האינטרנט, מאפשרים  והאופי הדמוקרטי של  ניידם  של מכשירים 

ישירה  בין המינים בצורה  שיוויון  ולקדם  לשנות את כללי המשחק 

באמצעות פניה אל בנות וגם אל בנים. יש פרויקטים רבים נוספים 

העושים חיל בתחום והיריעה קצרה כדי לפרטם. חשוב להבין את 

הכוח המהפכני הגלום בטכנולוגיות אלו כדי לפעול לצמצום פערים 

להרוויח  יוכלו  בעולם  הנשים  כל  כי  להבטיח  מנת  על  דיגיטליים 

מהשימוש בהם. 

בנות.  והעצמת  המינים  בין  שיוויון  למגדר,  יועצת  היא  בחן  קשת 

 5 היא  ופיתוח.  טכנולוגיות חדישות במחקר  בשילוב  היא מתמחה 

זכויות האדם  שנים אמונה על הפקתו של דוח גלובאלי על “מצב 

של בנות” במסגרת עבודתה בארגון הבינלאומי לסיוע הומאניטארי 

.Plan International - Plangirls.org

למצוא  אפשר  בכתבה  המוזכרים  הפרויקטים  על  נוסף  מידע 

https://docs.google.com/present/ קשת:  של  במצגת 

view?id=dd36hffv_52gdj25jhm

לכודות ברשת - זנות באינטרנט
מאת: עידית הראל שמש, מנהלת מכון תודעה למאבק בתופעת הזנות

ומרכזית  איתנה  פלטפורמה  משמש  שהאינטרנט  סוד  לא  זה 

המידע,  וזרימת  האנונימיות  המיידיות,  הזמינות,  הזנות.  לתופעת 

לזנות  ובפעילותה.  הזנות  של  בקיומה  חשוב  תפקיד  משחקות 

באינטרנט פנים רבות והנה כמה דוגמאות: 

קניית כלות מאוקראינה - כניסה לאתרי מציאת כלות מאוקראינה 

של  מרשים  קטלוג  תגלה   www.ukrlove.co.il הזה:  האתר  כמו 

להירשם  צריך  הגולש  חשמל.  מוצרי  היו  כאילו  המוצעות  נשים 

לאתר, להגדיר גיל, איזור מועדף )בכל אוקראינה, או רק מאזורים 

על  קלה  לחיצה  וידאו.  בקטע  לצפות  ברצונו  אם  לסמן  מסוימים( 

ברובן  מאוד  צעירות  נשים  של  תמונות  של  שורה  מעלה  “מצא” 

וחלקן הגדול בתנוחות פרובוקטיביות. 

רוצה  אתה  מהמשחקים,  “עייפת  גולשיו:  את  האתר  מזמין  כך 

להתחתן, אבל אתה לא מסתדר עם ישראליות?... תגלה עולם אחר, 

תמונות מהכנס 
“הן כאן ואינן”, 

נשים הגירה ומעמד 
האזרחי

תצלומים: דריה 
ברוד



אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה 
7

מאוקראינה  ועדינות  אינטליגנטיות  חכמות,  יפות,  נשים  של  עולם 

הרוצות להתחתן איתך. בחורות נשיות, אכפתיות, תומכות ומעודדות. 

על  ומקפידות  באירופה  כמו  להתלבש  היודעות  מטופחות  נשים 

הירשם  באתר,  לך  מחכות  מאוקראינה  כלות  החיצוני...  המראה 

לטיול  אותך להצטרף  אנו מזמינים  בידיים...  הגורל  וקח את  עכשיו 

לאודסה  כדי להיפגש פנים מול פנים עם נשים אוקראיניות מרשימת 

הכלות באתר שלנו”. 

עמוק,  קשר  לבניית  סביר  זמן   - ימים  ארבעה  אורך  המוצע  הטיול 

ועל  על קשיי השפה  לגשר  ומכבד שכולו אהבה המצליחה  שוויוני 

יש אתרים המציעים חתונה בתום  הפערים התרבותיים העמוקים. 

מנצחת  נוסחה  ובדרן...  מוזיקה  ארוחה,  הכוללת  הימים  ארבעת 

לנישואים מאושרים!

אם נשים לרגע בצד את הציניות, הרי זאת תופעה של סחר בנשים 

משני  קיימים  האינטרסים  באינטרנט.  גלוי  באופן  המתקיימת 

הצדדים: האישה האוקראינית רוצה לברוח מחיים של עוני מחסור, 

הגבר, לרוב, מעוניין באישה שתבצע את מטלות הבית ותספק מין 

בת  למציאת  פועל  היה  אמיתי,  בקשר  הגבר  רוצה  היה  לו  בשפע. 

זוג השווה לו ברמתו הכלכלית, ההשכלתית והחברתית למצוא קשר 

שבבסיסו אהבה ולא סקס עם אישה צעירה. 

את  מגרשים  רבים  גברים  מחזיקות.  לא  הללו  מ”החתונות”  רבות 

הנשים, שהופכות להיות שוהות בלתי חוקיות, מאבדות את זכויותיהן 

רבות   ופעמים  תומכת  משפחה  ללא  קשים,  למקומות  ומידרדרות 

כשהן אימהות לילדים קטנים.

פורומים של לקוחות - אתרים פורנוגרפיים מזוויעים וקשים לצפייה 

הם אתרי הלקוחות, ביניהם “סקס אדיר”. באתר זה יש פורומים בהם 

הלקוחות מספקים אחד לשני “טיפים”, היכן ניתן למצוא נשים בזנות 

חוק  על  עבירה  מהווה  וטלפונים  מקומות  )פרסום  עושות  הן  ומה 

“איסור פרסום מודעות המציעות שירותי מין”(. 

לתפוס  שקשה  הטקסטים,  קריאת  לאחר  להוסיף  מה  הרבה  אין 

כי נכתבו על בני אדם: “מוצאי שבת, ערב חג שבועות... חיפוש זריז 

052-... חי, טלפון  וסבב טלפונים הביא אותי להדר, רח׳ תל  באתר 

סימני  רוזנת,  שחרחורת,  רוסיה,   - הראשונה  בבית:  בחורות  שתי   3

1.70, מסולקנת, סוף שנות  כ  גובה  עור עודף בבטן,  ומעט  מתיחה 

ה-30 או תחילת שנות ה- 40, מלאת אנרגיה ודי סקסית. השנייה - 

רוסיה, ג׳ינג׳ית, רזה, כ- 1.70, חזה קטן טבעי, בת אותו הגיל. נראתה 

כבויה ואולי אפילו שיכורה או מסוממת. נכנסתי עם הראשונה. חדר 

עלוב, עם דלת הזזה שלא נסגרת. סטנדרטים נמוכים ביותר. החלטתי 

להיות נדיב תמורת פינוק הכולל מציצה חשופה )ללא קונדום ע.ה.ש( 

ומספר אחד חפוז והסכמתי ל 200 ש”ח. )26.5.12(.

צעירות שהתקינו מצלמה בחדרן  נראות  Webcam girl אתר שבו 

ושמבצעות אקטים מיניים על פי דרישת הלקוחות הנכנסים לאתר. 

התשלום הוא דרך האתר )בתפקיד הסרסור( הנוגס את חלקו וחלק 

עובר לצעירה. ככל שהצעירה תבצע אקטים נועזים ובוטים יותר, כך 

תהיה יותר מבוקשת. 

בכתבה שפורסמה ב”כלכליסט” ב - 23.2.12  מצויין כי: “מולי ליטבק 

 IML מייסד מוזיאון ליטבק( הוא המייסד ובעל המניות העיקרי של(

החולשת על רשת של חברות ואתרי סקס... גולש האינטרנט שנכנס 

לאחד מעשרות האתרים של IML נחשף לגלריה של אלפי תמונות 

מזמינות ובוחר את הקטגוריה המעניינת אותו - נשים צעירות, נשים 

“ביישניות”, זוגות, טרנסג’נדריות, הומואים או לסביות. בחירת מציגה 

)מילה מכובסת לאישה בזנות. ע. ה. ש( מעלה את הפרופיל שלה... 

קורס הכשרה למתנדבות 
במסגרת הפרויקט מאבק בזנות 

ובסחר בנשים, 2012

תצלומים: ריטה חייקין

שלה  הפיזיים  המאפיינים  ומהם  מעדיפה  שהיא  המגע  סוגי  מהם 

תנסה  מצידה  המציגה  הלאה(...  וכן  מגולח  מין  איבר  חזה,  )גודל 

לשכנע אותו לעבור איתה לחדר פרטי שם יחויב לשלם... התעריף 

למציגה נקבע על בסיס מחירון, שנגזר בין היתר מדירוג של המציגות 

לדקה, התעריף  של  דולר  עולה  כוכב אחד  בחורה שלה  באתר... 

בחורה בעלת חמישה כוכבים יכול להגיע ל-6 דולר לדקה”. 

המחשב,  דרך  מיניים  אקטים  המקיימות  זנות  של  במצב  נשים 

למרות היעדר המגע, מתמודדות עם תופעות נפשיות קשות בדיוק 

חיים של  דיסוציאציה, אורח  - השפלה,  כמו הנשים בבתי הבושת 

המצולמת  לזנות  התמכרות  גופן,  על  האוטונומיה  אובדן  הסתרה, 

על מנת לאפשר את האקטים,  ולכסף המיידי, התמכרות לסמים 

אלו  מפגשים  רבות  פעמים  וירטואלי.  אונס  ואף  מילולית  אלימות 

חוצים את הגבולות הוירטואליים ועוברים לעולם הגשמי.

לנחיצותו  מעבר  לאינטרנט.  הודות  ומשגשגת  חיה  הזנות  תעשיית 

זנות  צריכת  של  הלגיטימציה  לשלילת  ארצי  קמפיין  של  הדחופה 

ושל השלמת חקיקת החוק “לאיסור צריכת זנות וטיפול בקהילה”, 

באתריה  המשטרה  ידי  על  החוק  אכיפת  את  להגביר  מקום  יש 

השונים של הזנות האינטרנטית ואף להגדירה כיעד מרכזי במסגרת 

המאבק בזנות.



אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה 
8

אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה 

في عالم ال حاجة فيه ان تكشفي عن وجهك او اسمك او اي معلومات شخصية تخصك، بإمكانك ان تكوني اي 
شيء وكل شيء. في هذا العالم، انا اخترت ان اكون نفسي.

الكفاية الحتواء  فيه  مبا  الواسعة  الوحيدة  املساحة  االفتراضي كان  األنترنيت  اكثر من 10 سنوات، عالم  قبل 
اختالفي. عندما بدأت التساؤل حول هويتي اجلنسية وشعرت باني مختلفة مبيولي، لم اشعر باألمان ألشارك 
أحدا باألمر وجها لوجه، خاصة ان موضوع اجلنسانية عامة واملثلية اجلنسية خاصة  في مجتمعنا، من املواضيع 
املدونة في طابو احملرمات االجتماعية. كما انه لم اكن على علم باي امرأة تشبهني مبيولها نحو نساء اخريات في 

مجتمعنا الفلسطيني.
الشعور بالوحدة واحلاجة ملعرفة املزيد عن املوضوع والتكلم مع أخريات، دفعني إلى عالم االنترنيت فيه شعرت 
باألمان ألتساءل، ألبحث عن معلومات عن املثلية اجلنسية وأتواصل مع أشخاص مثلي دون الكشف عن هويتي 

أو حتى أن اعرِّفها.
في تلك الفترة التي بدأت التجول في شبكة االنترنيت باحثة عن ذاتي أللتقي بها من جديد الحقا، كانت قد 

ابتدأت مجموعة أصوات- نساء فلسطينيات مثليات، خطواتها االولى ايضا.
البداية  تبني في ما بعد، ان قصتي هي ايضا قصة نساء كثيرات مثلي. نساء شعرن بالوحدة ولم يعلمن في 
بوجود مثليات أخريات ولفترات كان عالم االنترنيت املكان الذي بحثن فيه عن بعضهن البعض وشاركن الواحدة 
االخرى بالتجارب والتحديات. هكذا بدأت الئحة املراسلة ألثنى عشرة امرأة، كل واحدة منهن كانت بحاجة أن 
تعرف أنها ليست املثلية الوحيدة في مجتمعها ومعا خلقن حيز للحوار عبر االنترنت فيه ولدت فكرة اللقاء 

وجها لوجه، الذي اصبح في ما بعد جزءا من تاريخ مجموعة اصوات.
أنا فكنت ما زلت ابحث عن أجوبة، عن من بإمكانها مشاركتي جتربتها وأتشارك معها تخبطي وأفكاري.  أما 
شاشة احلاسوب كانت الباب للكثير من غرف احلوار واملنتديات. بينما لم يكن بإمكاني التجول خارج بلدتي كما 
أشاء أو اخلروج من البيت بعد ساعة معينة، استطعت من خالل االنترنت الوصول إلى نساء يعشن في اجلهة 
األخرى من العالم واخلروج إلى عالم االنترنيت االفتراضي أي ساعة كانت، وخلوفي في تلك املرحلة من املشاركة 
بأحاسيسي وتساؤالتي مع أي فرد من عائلتي آو صديقاتي املقربات، كانت ساعات الليل املتأخرة الوقت األنسب 

للبحث عن املعلومات والتكلم مع أشخاص مثلي دون أن تكتشف عائلتي األمر.
حاجتي بان التقي بنساء عربيات رافقتني باستمرار. كانت اصوات ما زالت في بداياتها ولم تكن مرئية بعد ولم 
يكن هناك موقع انترينت يعرِّف اجملموعة ويسهل الوصول اليها كاليوم، وفقط عن طريق الصدفة التقيت بامراة 
الفحص  معها  الدردشة  ابدا  ان  قررت  مفاجئتي،  ولشدة  وقتها  تواجدت  التي  الدردشة  غرف  احدى  في  عربية 

مصدقية هويتها وكانت هذه البداية لقصة حبي االولى مع امراة.
مع مرور الوقت تغيرت مكانة االنترينت في حياتي ولكنه لعب دورا كبيرا في حياتي في السنوات االولى لسيرورة 
اليوم،  النهاية الصوات.  في  اوصلتني  التي  الطريق  لي  باخريات مثلي وشق  ولقائي  اجلنسية  مليولي  اكتشافي 
ما زال هذا العالم االفتراضي للبعض املكان االمن للتعرف على نساء مثليات وللوصول جملموعات مثل اصوات، 
الخريات االنترنت اليوم هو منصة تغيير اجتماعي يوصلنا بواسطتها رسالتهن للمجتمع وجملموعات عدة هو اداه 

لصقل واقع يحترم التعددية واالختالف على انواعه. 
                                                                   إنعام 

اصوات - نساء فلسطينيات مثليات

قصتي االنترنتية
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אסיפה שנתית 2012
“אשה לאשה”- מרכז פמיניסטי חיפה

יום חמישי 19/7/2012 בשעה 18:00
נשים המעוניינות להגיש מועמדות לחברות בוועד ובועדת הביקורת של 

אשה לאשה 

isha@isha.org.il :מוזמנות לפנות במייל

בתכנית:

הצגת הפעילות השנתית, אישור דו”ח כספי לשנת 2011, בחירת ועד 

העמותה, בחירת ועדת ביקורת, ארוחה משותפת

כולן מוזמנות!!!
הביאו עמכן אוכל צמחוני או שתייה

הנטייה לאלימות מינית בקרב גברים – תוצר 
תרבות או אישיות?

מפגש עם ד”ר אביגיל מור
יום שלישי, 24 ביולי  בשעה 19:00, בבית אשה לאשה 

ההרצאה תדון בגורמים המביאים גברים לאלימות מינית. ייבחן הקשר 
שבין האלימות הזו לבין תהליכים חברתיים  תרבותיים המשפיעים על 

התפתחותה, ביניהם החפצת נשים, קונפורמיות לאידיאולוגית הגבריות, 
צריכת פורנוגרפיה וכדומה.

ארץ מאובטחת - משטרה, שיטור והפוליטיקה של 
הביטחון האישי

מפגש עם אראלה שדמי, מחברת הספר.

יום שלישי, 10 ביולי בשעה 20:00 בבית אשה לאשה

ספר ראשון מסוגו העוסק באופן ביקורתי במשטרה ושיטור בישראל. 

בניתוח נוקב מציגה המחברת כיצד, תחת המטרייה של בעיות ביטחון 

פנים, המצדיקה מישטור מתרחב והולך של החיים הציבוריים והפרטיים 

ואיבטוח המרחב הציבורי, מתרחשת חדירה הדרגתית ומעמיקה של 

המשטרה וכוחות שיטור אחרים למרקם החיים החברתיים והפוליטיים.

במהלך הערב תתאפשר רכישה של הספר

הגענו לאמצע 2012 ואנחנו כבר באמצע דיווחים

בהזדמנות זו רוצה צוות העבודות להביע תודה 

לכל המתנדבות המסורות בכל הפרויקטים על 

העבודה הנאמנה.

ברכות לאסיה אסטושינה על קבלתה לתפקיד 
רכזת פרויקט נשים שלום ובטחון. 

אנחנו מאחלות לך הצלחה רבה בפיתוח הפרויקט. 

מועדי ישיבת קולקטיב

יום שני, 27 באוגוסט
יום ראשון, 23 בספטמבר

לגלישה בטוחה ברשת, 

אנו מזמינות אותך להיכנס לאתר הבא:

עמוד הבית

https://security.ngoinabox.org/en/welcome

https://security.ngoinabox.org/ar ערבית

https://security.ngoinabox.org/en אנגלית

שימו לב...
זהו הגיליון האחרון של דף המידע היוצא 

לאור בדפוס. הגיליון יופיע במהדורה 

דיגיטלית, יופץ בדואר האלקטרוני ויופיע 

באתר של אישה לאישה. 

נשים, שהגישה שלהן לאינטרנט מוגבלת 

והקריאה מהצג קשה להן, מוזמנות להודיע 

בטלפון, במייל או במכתב, אם ברצונן 

להמשיך לקבל עותק מודפס של דף המידע.

ייתכנו שינויים. עדכונים ישלחו בדוא"ל

דמי חברות לשנת 2012
שם פרטי ומשפחה ___________________

ת”ז  ______________ טל’  ____________

כתובת ____________________________

הנני מצרפת בזאת 100 ש”ח עבור דמי חברות לשנה.

בבקשה שלחי אלינו את כתובת המייל שלך

isha@isha.org.il

החברות שלכן חשובה לנו

או כפי יכולתך100 ש״ח

זיהום סביבתי ותחלואת נשים
מפגש עם קרן אגאי-שי ורונית פיסו מהקואליציה 

לבריאות הציבור
יום שלישי, 11.9 בשעה 20:00

מפגש בעקבות פרסום הדוח של ‘הקואליציה לבריאות הציבור’ 

בנושא: “ זיהום סביבתי משפיע אחרת על נשים”. חשיפת האשה 

למזהמים סביבתיים שונה מחשיפת גברים מסיבות מגדריות, וכן 

מסיבות פיזיולוגיות. גוף האשה שונה מגוף הגבר, עובדה הגורמת 

למזהמים בסביבה להשפיע על נשים באופן שונה. במחזור חיי 

הנשים יש “חלונות זמן” בהם הן רגישות יותר לחשיפה סביבתית כגון 

בבגרות מינית או בהריו. בדוח נבחנו שלוש מחלות בהקשרים אלה: 

מחלות לב, סרטן ריאה וסרטן לימפומה שאינה-הודג’קין. המחלות 

אינן נחשבות כמחלות נשיות בהכרח, וידועות כנגרמות גם מגורמי 

זיהום סביבתי. במהלך המפגש יוצגו הממצאים בהרחבה ונדון 

בהמלצות הדו.ח

תודות לעושות 

במלאכת דף מידע:

אסנת להט, אורלי 

נתן, ראודה מורכוס, 

אילת בן ישי, גליה 

אביאני, ח’ולוד, 

ריטה חייקין, 

ולכל הכותבות, 

המכינות מעטפות 

והמקפלות.

תודה לגרפיקאית 

עינת בונשטיין 

ולדפוס שורות.


