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אפריל 2013
הגו וערכו  -ועדת ההיגוי של פרויקט חינוך:
אדוה שי ,דלית שמחאי ,טלי רז ,ליאת לייזר ,מיקי פרי ,נטע רותם ,ניסרין ח’יר,
סלבה גרינברג ,רויטל קישינבסקי ,ריטה חייקין
הנחיית סדנאות לנערות ופיתוח חומרים ראשוניים:
אדוה שי ,נג’ואן חאטיב ,נטע רותם ,מנאל שלאבי ,סלבה גרינברג
תודה לכל העושות במלאכה.
תודה לנערות ולצוותי החינוך ששיתפו עמנו פעולה בדרך לפיתוח ערכה זו.
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נייר עמדה זה מתפרסם הודות לתמיכת האיחוד האירופי .התכנים של נייר העמדה
הם באחריות הבלעדית של ““אשה לאשה”” ,ובשום מקרה לא יכולים להתפרש
כמשקפים את עמדת האיחוד האירופאי.
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הקדמה
“נקודת מפנה” הינה ערכה ובה מערכים להעברת שיעורים או הפעלות ,בנושאים הקשורים במגדר ובפמיניזם.
נערות ונשים צעירות ,נמצאות לאורך חייהן במספר נקודות מפנה  -המעבר מן התפקיד החברתי של ילדות
לתפקיד החברתי של נשים ,המעבר מהסתמכות על דמויות סמכות להסתמכות גוברת והולכת על קבוצת
השווים ,המעבר לגיבוש דעה ותודעה עצמאיות ועוד .את החלטותיהן בנקודות מפנה אלה הן מקבלות
בהשפעת מסרים גלויים וסמויים שמעצבים את תפיסותיהן לגבי נשיות ,מקומן של נשים ,הציפיות החברתיות
לאופן בו ייראו ,יתלבשו ,יתנהגו ויחשבו.
באמצעות ערכה זו אנו מבקשות לעודד חשיבה אחרת וביקורתית על המסרים הרווחים בחברה ,מתוך הבנה
כי תהליך גיבוש זהות וערכים הוא הזדמנות פז להעלאת שאלות ודילמות אישיות וחברתיות .מימושה של
הזדמנות זו הופכת את תהליך ההתבגרות למשמעותי ,מעמיק ופורה.

למי מיועדת הערכה?
הערכה מיועדת למורות ,יועצות חינוכיות ,מדריכות נוער ,ובעצם כל מי שעובדת עם נערות ומעוניינת לעודד שאילת שאלות
וחשיבה מגדרית ביקורתית.

קהל היעד
נערות ונשים צעירות מגיל  15ומעלה.
הקבוצות שעל בסיס הנחייתן נבנתה הערכה כללו נערות בלבד .החלטנו ליצור מפגשים חד-מיניים כדי לאפשר דיון מעמיק יותר
ונטול מבוכה בנושאים של דימוי גוף ,מיניות ואלימות מינית ומגדרית ,וכן כדי לאפשר לנערות לקבל ולקחת יותר מקום בדיון
עצמו .בהחלט ניתן להשתמש במערכי הפעילות גם בקבוצה מעורבת של נערות ונערים ,לאחר התאמתם לכך .במקרה כזה,
מומלץ כי המנחה תהיה רגישה לדינמיקה הקבוצתית המתרחשת בדרך כלל בקבוצות מעורבות ,בה נוטות/ים המשתתפות/
ים לפעול בהתאם לקודים מגדריים מקובלים .לפיכך ,בקבוצות המעורבות חשוב יותר לשים לב ליחסים בקבוצה (מי תופס
יותר מקום ,אילו נושאים או אמירות מתקבלים בביטול ,השוני ברמת הפתיחות ועוד).

כיצד להשתמש בערכה?
מספר מפגשים
מערכי הפעילות הינם פרי פיתוח של למעלה משלוש שנים ,בהן מנחות מ““אשה לאשה”” העבירו סדנאות בנושאי מגדר
ופמיניזם לנערות בבתי ספר תיכוניים .הסדנאות היו תהליכיות ,בנות  12מפגשים .בכל מפגש התמקדה הקבוצה בנושא אחר
ובסיום הסדנא ניתן היה לראות כי הנערות עברו תהליך מחשבתי ורגשי מעמיק.
עם זאת ,ניתן להשתמש במערכים בודדים מתוך הערכה עבור פעילות ביום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים (25
בנובמבר) ,יום האשה הבינלאומי ( 8במרץ) ,או כל מועד אחר בו נושא מגדרי נמצא על סדר היום.
דרך העברת הפעילות
חינוך פמיניסטי הוא ביסודו לא היררכי ,ומתמקד בתהליכים ולא בהעברת ידע .אנו מאמינות כי מתן מקום לקולה של כל אשה
(או במקרה זה נערה) הינו חלק בלתי נפרד מתהליך ההעצמה האישי והקבוצתי .לשם כך עדיפה ישיבה במעגל על פני העברה
פרונטלית של הפעילות .אין תשובות “נכונות” או “שגויות”  -כל אמירה ראויה להתייחסות ולמחשבה .כל חוויה אישית הינה
הזדמנות להבין את הקשר בין האישי והפוליטי.
הסבב הוא כלי נהדר להעצמה ולמתן מקום בקבוצה גם לאלה המתקשות לקחת מקום
באופן פעיל .לכל אחת יש הזדמנות להשמיע את קולה ,אך אף אחת אינה מחוייבת לדבר
נשמח לקבל פידבק
אם אינה מעוניינת בכך.
ממנחות שהעבירו את
הפעילויות.
דוא”ל ליצירת קשר:
isha@isha.org.il
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מפגש
ראשון
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מבוא לפמיניזם
רקע ורציונאל
מטרת התוכנית היא לעורר אצל הנערות מודעות וחשיבה ביקורתית בהתייחס לסוגיות מגדריות שונות כגון :הבניות חברתיות
אודות “גבריות” ו”נשיות” ,דימוי גוף ,אלימות מינית ובטחון נשי ,יחסי כוחות והיבטים כלכליים וסוציולוגיים שונים (הגירה ,רב-
תרבותיות ,אוכלוסיות מוחלשות ועוד) .אחד האלמנטים המרכזיים בפיתוח חשיבה ביקורתית הינו רכישת ידע .את המפגש
הראשון בחרנו להקדיש להכרות עם תיאוריות ופעילות פמיניסטיות ,במטרה לתת למשתתפות קרקע פורייה להבנת המושגים
והתהליכים שילוו אותן בהמשך התוכנית במפגש עם נושאים נוספים.

מטרות
•המשתתפות יכירו תיאוריות פמיניסטיות שונות
•המשתתפות ילמדו על התפתחות והשגי התנועה הפמיניסטית
•המשתתפות יכירו דמויות מרכזיות שתרמו לשינויים החברתיים

אביזרי עזר
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך השיעור 90 :דקות

מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש
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אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על פעילות ארגון ““אשה לאשה””
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש
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הערות ודגשים
 5דקות
**במידה וזהו
אינו המפגש
הראשון יש
לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות את
התוכנית
ומטרותיה ולכן
אין צורך לבצע
חזרה.
בנוסף במידה
וזה אינו המפגש
הראשון יש
לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות האחת
את השנייה

משחק פתיחה
דמויות נשיות
נערצות

בקשי מכל משתתפת לחשוב על דמות נשית פורצת דרך שמשמשת לה
מודל לחיקוי( .חשוב להדגיש כי זאת יכולה להיות דמות נשית מכל תחום
בחיים ,למשל ,מתחום המוזיקה :מדונה ,מהתחום האישי :אם יש משהו
שאני מרגישה שאימא שלי הייתה בו פורצת דרך אני יכולה להציג אותה,
מתחום האומנות :הציירת פרידה קאלו).

 15דקות

דגשים חשובים לדיון:
•מה הופך את הדמות לדמות פורצת דרך?
•מה הייתה ההשפעה של הדמות על זירות אחרות בחיים?
•מה תרומת הדמויות הללו לתפיסה ולמעמדן של הנשים ככלל?

בחינה משותפת
של מצב הנשים
כיום בחברה

פתחי את הסוגיה לדיון בשאלה האם המשתתפות חושבות ומרגישות שיש
כיום שוויון בין גברים ונשים בחברה .לאחר מכן הדגימי כיצד למרות שאין
ספק כי כיום מצב זכויות הנשים טוב יותר מבעבר ,יש עדיין לא מעט נושאים
בהם יש לבצע שיפור בכל הנוגע למעמדן של נשים בחברה.
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מבוא לפמניזם

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

מפגש

 60דקות

•נשים מרוויחות פחות  -לשאול את התלמידות שאלה כללית :האם האמהות
שלכן עובדות? במה? לנתח את התשובות לבדוק אם האמהות עובדות
במקצועות “נשיים” האם במשרה מלאה או חלקית? וכדומה ולהראות את
הקשר לשאלות של שכר ,קידום ויוקרה מקצועית.
•יש ייצוג חסר לנשים בפוליטיקה  -להראות את הנתונים על ייצוג נשים
בפוליטיקה בישראל מתוך אתר הכנסת .לשאול את התלמידות – האם
זו בעיה? למה כן למה לא .לבקש מהתלמידות שיחשבו על חוק שהן
רוצות להעביר בכנסת שרלבנטי לחייהן כנערות .להסביר שיש אינטרסים
שונים לנשים ולגברים ,נקודות מבט שונות על החיים ועל מה שצריכים/
ות לעשות קובעי/ות מדינות (למשל ,חוקי מגן בשוק העבודה או האיסור
על חוק ההפלות ,החוק למניעת הטרדה מינית ,החלטות משרדי רווחה,
בריאות ואוצר על משאבים לטיפול במחלות שנשים יותר חולות בהן,
למניעת אלימות כלפי נשים וכדומה) במידה והדיון מתפתח ללא ההפעלה
אז כמובן שאין צורך בהפעלה.
•נשים חשופות הרבה יותר לאלימות פיזית ,מינית וכלכלית בתוך ומחוץ
למשפחה  -לשאול מדוע אתן חושבות שזה המצב? לבדוק אם הנערות
לא מסבירות את האלימות כתולדה של התנהגות לא צנועה של הנשים
או כחולשה של נשים .לשקף את התשובות ולהדגיש שהחשיפה של
נשים לאלימות מסוגיה היא ענין חברתי ולא באשמת אשה זו או אחרת
•לנשים אין שליטה מלאה על גופן ,על בריאותן ועל מיניותן  -האם זה נכון
שבבית ספר יהיה איסור על תלמידות לבוא בטייץ או גופיות ספגטי? אמצעי
מניעה אינם בסל הבריאות וחוק ההפלות אינו מאפשר לנשים שליטה
מלאה בגופן ...המדינה לא מסייעת במניעת הריון ובהגדלת השליטה של
נשים על המיניות והפריון שלהן ,ובמה שקשור בגופן .המדינה לא מסייעת
במניעת הריון ובהגדלת השליטה של נשים על המיניות והפריון שלהן,
ובמה שקשור בהפלות היא מפקחת ומתערבת.
•לנשים ייצוג גדול יותר בין העניים ,המובטלים והחולים  -לשאול למה אתן
חושבות שזה המצב .לדאוג שיהיה קשר בין התשובות שלהן להסברים .אחרי
שדיברנו על השוליות של נשים בשוק העבודה ,על ייצוג פוליטי חסר ,על
התייחסות חלקית של מערכות הבריאות ,הרווחה וכו’ לצרכים ולאינטרסים
של נשים ,העובדה שנשים נתפסות מטפלות באחרים ופחות מטופלות
על ידי אותם “אחרים” וכדומה ,הקשר בין שכר נמוך לפנסיה נמוכה וכו’.
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

סקירה
היסטורית
זכויות האדם
והנשים

כדי להדגים בקצרה את השינוי שהתרחש בדורות האחרונים בכל האמור
בשוויון זכויות הנשים ,ועל למנת לחשוף את המשתתפות לחשיבות הפעילות
של התנועה הפמיניסטית ,בצעי סקירה הסטורית קצרה על-פי הנתונים
המצורפים בנספח בסוף מערך זה.

 15דקות

‘סקירת
המפגשים
הבאים וסבב
סיכום

סקרי בפני המשתתפות את הנושאים בהם נעסוק בהן במפגשים הבאים:
•דימוי גוף
•זנות וסחר בנשים
•פורנוגרפיה
•הטרדה מינית
•אלימות במערכת זוגית
•השפעת התקשורת והפרסומות על תפיסת הנשיות שלנו
•הבניות חברתיות
•מפגש מסכם בבית ““אשה לאשה””
בקשי מכל משתתפת לשתף במשהו אחד שלמדה מהמפגש היום ובאיזה
תחושה היא יוצאת למפגשים הבאים

 10דקות
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נספח למערך 1

נתונים על היסטורית זכויות האדם והנשים
מפגש

מצב הנקודות העיקריות:
ההכרזה על זכויות האדם הוכרה באו”ם בשנת  ,1948כחלק מהשינויים העולמיים לאחר מלחמת העולם
השנייה .עיקרי שלושת הסעיפים שלה מדברים על:
•הכרה בזכות הכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות לחופש ,צדק ושלום.
•הודאה בכך כי הזלזול והביזוי של זכויות האדם גרם למעשים איומים וכי נדרש שינויי יסודי כדי שכל בני
האדם ייהנו מחירות מוחלטת ולא יסבלו פחד ומחסור.
•הכרה בצורך לפיקוח בחוק על זכויות האדם.
במקביל לתהליך של הכרה בזכויות אדם ,החלו נשים רבות יותר להבין שהן נשארות מאחור גם כאשר כולם
מקבלים זכויות והתחילו לדרוש שוויון במישורים שונים .אלה היו התארגנויות של מה שהפכה להיות “התנועה
הפמיניסטית”.

מבוא לפמניזם

לצורך הסקירה מומלץ להכין מצגת מלווה תמונות וסרטונים מההסטוריה של פעילות התנועה הפמיניסטית.

1

זכויות הנשים :למה בכלל?
•נשים היוו תמיד מחצית ויותר מהאוכלוסייה (נהוג להעריך כי יש  51%נשים ו 49%-גברים).
•(כמובן שיש להדגיש כי אין הדבר גורע מחשיבות זכויות המיעוטים).
•המציאות המוכרת לנו כיום בישראל ,במסגרתה נשים נתפסות יותר ויותר כשוות לגברים ,היא חדשה מאד,
עד לפני כמה דורות בלבד נשים נחשבו כרכוש הגברים ברוב העולם .נאסרה עליהן השכלה ,הן לא יכלו
לבחור אם להתחתן ועם מי להתחתן וכמובן לא היו בעלות זכויות אזרחיות כמו זכות הבחירה .בישראל
ניתנה לנשים זכות בחירה מאז קום המדינה.
•ניתן להכין מצגת.
בין הדברים שהיום נראים לנו מובנים מאליו ,שלא היו קורים לולא פעילות התנועה הפמיניסטית:
•זכות השכלה והצבעה לנשים.
•מקלטים לנשים מוכות ,מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי אונס.
•שוויון הזדמנויות בשוק העבודה (בהחלט אין שוויון עדיין אבל יש שיפור).
•זכויות רפואיות וזכות הנשים על גופן.
*** ניתן לשתף בנתונים לגבי גברים ונשים בשוק העבודה .לדוגמא:
• 66.8%מהנשים משתתפות בכוח העבודה לעומת  78.7%מהגברים.
•יותר נשים עובדות במשרות חלקיות (שלא מרצון מאשר גברים).
•על כל שקל שמרוויח גבר אשה מרוויחה  63אג’ ,למרות שממוצע שנות הלימוד של נשים גבוה מזה של
גברים  14.2לעומת .13.5
•פערי שכר בממוצע חודשי עומדים על .37%
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מפגש
שני

2

השפעת הפרסומות והתקשורת
על תפיסת הנשיות
רקע ורציונאל
אמצעי התקשורת הינם זירה דרכה מציגה החברה את עצמה .בכך בעצם הם מהווים סוכן סוציאליזציה מרכזי ,המגדיר
עבורנו את זהותנו ,מקבע ויוצר סטריאוטיפים.
הפרסומות המשודרות והמודפסות מהוות השתקפות ,לפעמים מוגזמת ,של תפקידי הגבר והאשה כפי שהם מתקיימים
בחברתנו כיום.
פעמים רבות מכיוון שהפרסומות יכולות להיות משעשעות ומצחיקות ,הן בעצם מעמעמות ומקהות את מנגנוני ההגנה
שלנו ,כך שאיננו שמים לב למסרים המסוכנים שהן מעבירות.
מגיל צעיר אנחנו נחשפים למסרים שמציגים את האשה כאובייקט מיני ,כפרס ,כרגשנית רפת שכל ,ללא דעה עצמאית,
או לפחות לא כזו החשובה באמת.
במטרה לפתח אצל המשתתפות מודעות וחשיבה ביקורתית בחרנו להדגים כיצד הבניות חברתיות אלו משתקפות בחיי
היומיום שלנו דרך הפרסומות.

מטרות
•העלאת המודעות לנושא של השפעת הפרסומות והתקשורת על תפיסת הנשיות בקרב המשתתפות.
•פיתוח חשיבה ביקורתית לצפייה בפרסומות בקרב המשתתפות.
•העלאת המודעות לנושא ההבניה החברתית בקרב המשתתפות.

אביזרי עזר
•פרסומות בדיסק המצורף
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך השיעור 90 :דקות

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבצנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.
***שימי לב ניתן לבצע את המפגש הנ”ל לאחר המפגש שעוסק בהבניה חברתית.
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מערך הדרכה
נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

הכרות והצגת
מטרות המפגש

•הציגי את עצמך.
•ספרי בקצרה על ארגון “אשה לאשה” ועל מטרות התוכנית.
•בצעי הסבר בנוגע למטרות המפגש הנוכחי.
תרגילי פתיחה אופציונאליים:
מטרת התרגילים הינה לבצע הכרות בין המשתתפות ניתן לבצע את
התרגילים כחימום בכל אחד מהמפגשים האחרים.
•כל אחת בוחרת דמות אשה מפורסמת או קרובה לה שדרך סיפורה היא
מציגה את עצמה.
הנחיות למנחה :יש לשים לב כבר בשלב הזה בדמות האשה דרכה בוחרות
המשתתפות להציג את עצמן .אילו נשים נבחרו? מה הן מייצגות? ניתן לקשר
לשלב שבו נדבר על הבניות חברתיות
•כל אחת מציגה את עצמה דרך מחזיק המפתחות שלה.
•כל אחת בוחרת מספר בין  1-10ועל פי המספר שבחרה צריכה להגיד
מספר דברים על עצמה.

 5דקות
פתיחה והצגת
מטרות המפגש

2

 15דקות
הכרות

מהי הבניה
חברתית

לחלק את הלוח לשניים ולרשום כותרות “גבריות” ו”נשיות”:
•לבקש מהמשתתפות לומר את האסוציאציות שעולות להן כשהן שומעות
את המילה נשיות ואת המילה גבריות.
אסוציאציות אפשריות שיכולות להתקבל מהמשתתפות:
נשיות :יופי ,אימהות ,עדינות ,חושניות ,עוצמה ,יכולת ורבאלית ,חכמה
גבריות :חוזק ,קריירה ,הצלחה ,כסף ,מכוניות.

השפעת הפרסומות והתקשורת על תפיסת הנשיות

מפגש

** במידה וזהו
אינו המפגש
הראשון יש
לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות את
התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה

 10דקות

לאחר מכן יש לכתוב את המילה “הבניה חברתית” על הלוח ולשאול את
המשתתפות מהי הבניה חברתית לדעתן.
•יש להסביר מהי הבניה חברתית -
 האופן בו מסרים ישירים ועקיפים משפיעים על מבנה החברה. הבניות חברתיות גורמות לשימור של המבנה החברתי הקיים ,כך שמישמרוויח מהן הכי הרבה הן תמיד השכבות החזקות.
 הבניות חברתיות שגורמות לנשים לדבוק במודל מסורתי בתחומי הזוגיות,הקריירה ,האופנה וכו’ ,מסייעות לשמור על המצב הלא-שוויוני בחברה.
יש לשאול את המשתתפות
•כיצד לדעתן קשורות האסוציאציות שהעלו לגבי נשיות וגבריות להבניות
חברתיות?
•האם האסוציאציות שהעלו ,הן עובדות ביולוגיות מולדות?
•האם זה משהו נרכש?
•כיצד לדעתן מעודדת החברה את החשיבה והמסרים הללו?
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

דמות האשה
כפי שמשתקפת
בתקשורת
ובפרסומות

בואו נראה כיצד ההבניות החברתיות הללו משפיעות ומשתקפות בתפיסת
האשה והנשיות כפי שהיא מוצגת דרך הפרסומות ואמצעי התקשורת.
יש להראות למשתתפים את סרטוני הפרסומת הבאים( :בדיסק המצורף)
•פרסומת לדיוטי פרי  -רותי שטותי
•דאודורנט AXE
•פרסומת לבר מים מי עדן  -בר רפאלי
•ניקול מטליות
•שמפו כייף
•בנק לאומי עסקים
יש לחלק את הכיתה לקבוצות ( 3-4משתתפות בקבוצה) כל קבוצה רושמת:
•מהי דמות האשה שמשתקפת דרך הפרסומות בהן צפינו?
•אילו הבניות חברתיות הפרסומות הללו מעודדות (תפקידים חברתיים/
תכונות).
לאחר העבודה הקבוצתית יש לנהל דיון בנוגע לממצאים
האם עולות להן בראש דוגמאות לפרסומות נוספות (כתובות או משודרות)?
יש לחדד ולהכיר למשתתפות את המושג החפצה
החפצה :מתן תכונות של חפץ לאדם או בעל חיים .למשל ,בפרסומת למי
עדן למה איזו החפצה נעשתה? (בר רפאלי כבר מים)
מה הסיכון בהחפצה?

 30דקות

כיצד זה משפיע
על כל אחד
ואחת מאיתנו

לאחר הניתוח של הפרסומות וההבנה כי דרכן בעצם משתקפות הבניות
חברתיות קיימות .יש לשאול את המשתתפות כיצד הן חושבות שהפרסומות
האלה ,ודמות האשה שמשתקפת דרכן ,משפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו,
מה הפרסומות הללו מקבעות לדעתן?
מסקנות חשובות לדיון
חשיבה ביקורתית ומודעות הינן כלי משמעותי וחשוב במיוחד לנו כנשים על
מנת שלא להמשיך ולשעתק את הדפוסים הקיימים היום בחברה
סיכום:
“במפגש היום היה לנו חשוב להכיר מושג מרכזי שנקרא הבנייה חברתית
וכיצד הוא משפיע על התפיסות והעמדות שלנו.
ראינו כיצד המסרים הישירים והעקיפים ההלו באים ומשתקפים בפרסומות
וניהלנו דיון על ההשפעה על כל אחת ואחד מאיתנו”
יש לבצע סבב סיכום מה כל אחת לקחה/למדה/הבינה מהמפגש.
תרגילים אופציונאליים לסבב סיכום
•כל אחת צריכה להגיד במילה אחת מה התובנה המרכזית שלה מהמפגש.
•כל אחת חושבת על דמות האשה דרכה הציגה את עצמה בתחילת המפגש
וחושבת אלו הבניות חברתיות השתקפו כבר בהצגה העצמית שלה.
•כל אחת בוחרת מספר בין  ,1-10לאחר מכן על פי המספר שבחרה.
צריכה לסכם את המפגש במספר משפטים (על פי המספר שבחרה).

 25דקות
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מפגש
שלישי

3

דימוי גוף ומיניות (חלק א’)
רקע ורציונאל

מטרות
•המשתתפות יבינו מהו דימוי גוף וכיצד הוא משפיע עליהן (הערכה עצמית ,יחסן לגופן ,מיניות וכד’)
•המשתתפות יפתחו מודעות לסטריאוטיפים הקיימים בהקשר לדימוי גוף ולהשפעתן עליהן
•המשתתפות יפתחו חשיבה ביקורתית בנוגע לאידיאל היופי
•המשתתפות יבינו את חשיבות ההסתכלות החיובית וקבלת גופן
•המשתתפות יכירו בחשיבות הכרות עם החוזקות והעוצמות האישיות של כל אחת מהן
•המשתתפות יבינו את חשיבות וההשפעה החיובית שהן יכולות לתת האחת לשנייה

מפגש

3
דימוי גוף ומיניות (חלק א’)

דימוי גוף הוא האופן שבו אנו חוות את גופינו :המחשבות ,התחושות והרגשות .תפיסת דימוי הגוף הינה דינאמית ומשתנה
במהלך החיים .דימוי הגוף מושפע מתהליכי התפתחות אישיים ,מאירועים שונים בחיינו ,ממפגשים עם האחר ומפידבק שאנו
מקבלים מהסביבה שלנו.
חלק מרכזי מדימוי הגוף מושפע גם מההקשר החברתי בו אנו גדלים ומתפתחים ,מהמסרים שאנו קולטות
מהחברה בצורה ישירה או עקיפה.
בנוסף ,החיים בעידן המודרני-וירטואלי ,מחדדים את העיסוק בדימוי הגוף .אנחנו מצלמות את עצמנו ומעלות את התמונות
לרשתות החברתיות ובכך מחזקות את “פולחן הגוף”.
קיים קשר בין דימוי גוף חיובי לבין דימוי עצמי חיובי ,דימוי עצמי חיובי מוביל גם לתפיסה עצמית הקשורה באופן שבו הפרט
חווה את עצמו כיצור מיני ומרגיש נינוחות גופנית המביאה לביטחון עצמי.

אביזרי עזר
•בריסטולים
•עיתונים
•צבעים
•דבק ומספרים
•סרט :חלומות מפלסטיק (בדיסק המצורף)
•לוח  +טושים
•מקרן
•מעטפות לבנות כמספר המשתתפות
•דפי ממו
אורך המפגש 90 :דקות.

מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•בצעי הצגה עצמית.
•ספרי בקצרה על ארגון “אשה לאשה”.
•הסבירי את מטרות המפגש.

הערות ודגשים
 5דקות
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

דימוי גוף
והשפעתו על
הערכה עצמית

פזרי על הרצפה את הכרטיסיות (נספח מס’  )1ובקשי מכל משתתפת
להתייחס לכרטיסיה שבחרה.
לאחר ההתייחסויות ,רכזי את התמות המרכזיות שהעלו המשתתפות בנוגע
לדימוי הגוף שלהן.

 15-20דקות

שאלי את המשתתפות :מהו דימוי גוף בעיניכן?
•דימוי גוף הוא האופן שבו אנו חווים וחוות את גופינו :המחשבות ,התחושות
והרגשות .תפיסת דימוי הגוף הינה דינאמית ומשתנה במהלך החיים.
דימוי הגוף מושפע מתהליכי התפתחות אישיים ,מאירועים שונים בחיינו,
ממפגשים עם האחר ומפידבק שאנו מקבלות מהסביבה שלנו.
•חלק מרכזי מדימוי הגוף מושפע גם מההקשר החברתי בו אנו גדלות
ומתפתחות ומהמסרים שאנו קולטות מהחברה בצורה ישירה או עקיפה.

אידיאל היופי

חלקי את הכיתה ל 2-קבוצות ,לכל קבוצה תני בריסטול ,טושים ועיתונים
ובקשי מהן ליצור קולאז’’ של גוף האשה האידיאלי בעיניהן.

 45דקות

כנסי את הכיתה במליאה ובקשי מכל אחת מהקבוצות להציג את עבודתה.
דגשים לדיון:
•מה דימוי הגוף שעולה מתוך הקולאז’ים?
•האם בעבודה הקבוצתית הייתה תמימות דעים או שעלו קולות שונים?
•האם הייתה שונות בדימויי הגוף שהיו מצוירים במידה והמשימה הייתה
משימה יחידנית?
•ממה מושפע דימוי הגוף שבחרו לצייר לדעתן?
•עד כמה לדעתכן יש היום מקום בחברה למי שלא עומדת באידיאל היופי?

14

סטריאוטיפים
בנוגע לדימוי
הגוף

פזרי את הכרטיסיות עם התמונות על הרצפה (נספח מספר  )2ובקשי
מהמשתתפות לקחת דמות ולספר את הסיפור שלה:
•מהי הדמות?
•במה היא עוסקת?
•מה אנחנו חושבים עליה?
•האם היא מקובלת/לא מקובלת מבחינה חברתית?
•מה התכונות שלה?
 שאלי את המשתתפות מה אנחנו למדות מהתרגיל הזה?פעמים רבות אנחנו נוטות להסיק מסקנות על תכונות האופי של האנשים
סביבנו על פי המראה החיצוני שלהם ,בנוסף אנחנו נוטות לייחס תכונות
חיוביות לאנשים שנראים טוב בעינינו.
 רכזי את הסטריאוטיפים שעלו מהכיתה ושקפי לכיתה.להלן מספר דוגמאות אפשריות:
•אנשים שמנים הם אנשים מצחיקים.
•אנשים שמנים דחויים חברתיים/חסרי שליטה עצמית.
•“כוסיות” מקובלות ואהובות.
•אנשים עם משקפים הם חנונים.
•יפה זה רזה.
•יפה היא מוצלחת.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”

סכמי את התובנות המרכזיות שעלו במפגש.
בקשי מכל משתתפת לומר מחשבה/תובנה שאיתה היא יוצאת מהמפגש.

| נקודת מפנה ערכת מערכי פעילות לנערות בנושאי מגדר ,פמיניזם והעצמה

 15-20דקות

מפגש
רביעי

4

דימוי גוף ומיניות (חלק ב’)
נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

פתיחה

שאלי את המשתתפות לשלומן וכיצד עבר עליהן השבוע האחרון מאז המפגש.
משחקי חימום אופציונאליים:
•הרוח נושבת :מוציאים כיסא אחד החוצה מהמעגל ,משתתפת אחת
עומדת ואומרת “הרוח נושבת על כל מי שאוהבת ”...מי שהמשפט נכון
לגביה צריכה לקום ולהחליף מקום .המשתתפת שנותרת ללא מקום פנוי
אומרת את המשפט הבא וכן הלאה.
(חשוב לציין כי זהו משחק חימום שמאפשר הכרות נוספת של הבנות
ולכן המשפטים יכולים להתחיל מדברים שטחיים :כל מי שאוהבת קיץ/
כל מי שרואה האח הגדול וכד’)...
•תרגיל פייסבוק :כל אחת מקבלת דף ריק וצריכה לרשום את שמה למעלה
וסטאטוס שמאפיין את הלך הרוח איתו היא הגיעה היום למפגש .הדף עובר
כל פעם ימינה וכל אחת מהמשתתפות האחרות מגיבה לסטאטוס שנכתב.

 15דקות

חיזוק הדיאלוג
הפנימי עם גופי

הערה למנחה:
חלק זה דורש פתיחות ויצירת מרחב אינטימי עם הקבוצה ,במידה ואת
מרגישה כי לא נוצר מרחב כזה ,מצב אופציה נוספת לתרגיל.
 שימוש בקלפי  Point of viewאו בקלפי תמונות אחרים. בקשי מכל משתתפת לקחת  3קלפי שמייצגים: .1את האופן שבו היא רואה את עצמה.
 .2את האופן שבו היא הייתה רוצה לראות את עצמה.
 .3את האופן שבו היא חושבת שרואים אותה אחרים.
חלקי את הכיתה לזוגות ובקשי מכל משתתפת לשוחח ולהציג את הקלפים
שבחרה לחברתה ולנהל עליהם דיון.
לאחר מכן כנסי את המשתתפות למליאה ושאלי אם יש מישהי שרוצה
לשתף בקלפים שבחרה/בתובנות שלה.

 30דקות

מפגש

4
דימוי גוף ומיניות (חלק ב)

דגשים לדיון:
•האם יש פער בין האופן שבו אני רואה את עצמי לאופן שבו הייתי רוצה
לראות את עצמי?
•האם האופן שבו אני חושבת שאחרים רואים אותי משפיע על האופן שבו
אני רואה את עצמי?
•מה התגובות שקיבלתי מבת הזוג שלי כששיתפתי אותה בבחירות שלי?
•מה הדברים שאני יכולה לעשות על מנת לקבל את עצמי?
•מה יכול לעזור לי על מנת לקבל את עצמי?
הערה למנחה:
שימי לב לנושא המידתיות ,אנחנו כמובן מעוניינות לפתח אצל הנערות
חשיבה ביקורתית ולכן יש לתת מקום ולגיטימציה גם לחלקים של בלבול
וחוסר שביעות רצון שמעלות המשתתפות.
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

אופציה נוספת לחלק זה:
הקרני למשתתפות את הפרק מתוך “חלומות מפלסטיק” (בדיסק המצורף
פרק ראשון) ובקשי מהמשתתפות להתרכז בסיפור של הילדה שמעוניינת
לשנות את האוזניים שלה ועל הילדה שמעוניינת לבצע הגדלת חזה.
 www.youtube.com/watch?v=yfXWIizVgPg

דגשים לדיון:
•מהי דעתכן על ניתוחים פלסטיים?
•למה נשים עוברות יותר ניתוחים מגברים?
•ממה נובע הצורך בניתוחים בקרב נערות צעירות?
ניתן להצביע על כך שתפיסות מגדריות מפעילות לחץ גם על גברים.

הכרת החוזקות
האישיות שלי
ללא קשר
למראה

חלקי את הכיתה לשלישיות.
בקשי מכל אחת ,בתורה ,לספר סיפור של התגברות על קושי/הצלחה
לאחר שכל אחת מספרת את סיפורה ,אומרות לה אחת המשתתפות
האחרות בקבוצה מה החוזקות שלה שהשתקפו מתוך הסיפור.
כל משתתפת רושמת את החוזקות שאמרו לה חברותיה.
הערה למנחה:
חשוב להסביר את המושג חוזקה למשתתפות לפני התרגיל.
חוזקה :העוצמות האישיות שלנו (תכונות/כשרון/מיומנות) שמסייעות לנו
להשיג את המטרות שלנו ותורמות להתפתחות האישיות שלנו.
דגשים לדיון במליאה:
•האם גילתן על עצמכם משהו שלא ידעתן בעקבות התרגיל?
•מהן חוזקות שהשתקפו מתוך הסיפורים שסיפרתן?
•מהי הסיבה שחשוב לדעתכן להכיר בחוזקות?
•למה זה תורם?
•למה חשוב להכיר את החוזקות שלי ללא קשר למראה החיצוני שלי?
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 25דקות

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

חיזוק המסרים
החיובים לאחר
ללא קשר
למראה החיצוני

 חלקי לכל משתתפת מעטפה ובקשי ממנה לרשום את שמה. חלקי לכל משתתפת מספר דפי ממו כמספר המשתתפות האחרותכל אחת רושמת משהו חיובי לכל אחת מהמשתתפות האחרות שאינו קשור
למראה החיצוני שלה.
לדוגמא
“אני חושבת שאת”...
“למדתי ממך”...
“הייתי רוצה לתת לך”

 15דקות

מפגש

4

***בסיום ,כל משתתפת מקבלת את המעטפה שלה ,שבה כתובים הדברים
החיוביים שחושבות עליה המשתתפות האחרות.

דימוי גוף ומיניות (חלק ב)

**** שתפי את הכיתה בהבדל בין מחמאה להעצמה ,המטרה היא להעצים.
כלומר לכתוב למשתתפות האחרות משהו שהן יכולות ללמוד ממנו על עצמן.
דוגמא למחמאה:
“את מהממת”  -מה אני למדה מזה? לא הרבה!
דוגמא להעצמה:
“אני אוהבת את האופן שבו את אומרת מה שאת חושבת ,בלי פחד”.
בקשי מהמשתתפות לנסות לכתוב כמה שיותר דברי העצמה ,ופחות
“מחמאה יפות”.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”

סכמי את התובנות המרכזיות שליוו את המפגש.
בקשי מכל אחת מהמשתתפות התייחסות ותובנות לגבי מה שעברנו.

 5דקות
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נספח למערך 4

דימוי גוף

18

מה ארון הבגדים שלי
היה אומר עלי ....

החזיה שלי אומרת לעצמה....

הטלפון הסלולארי שלי
חושב עלי ....

התיק שלי חושב עלי ...

כשאני נכנסת לקנות בגדים,
הבגדים בחנות אומרים לעצמם ....

המראה שלי אומרת לעצמה ....

הפייסבוק יגיד עלי ש....

המשקפי שמש שלי
חושבות ש...

הנעלים שלי חושבות עלי ....

הכיסא שלי יגיד עלי ....

הים חושב עלי....

המיטה שלי חושבת עלי ...
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נספח למערך 4

דימוי גוף

מפגש

4
דימוי גוף ומיניות (חלק ב)
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מפגש
חמישי

5

הבנייה חברתית
רקע ורציונאל
הבנייה חברתית היא תהליך בו מעוצבת המציאות על ידי האינטראקציה של האנשים בתרבות או בחברה מסוימת .בבסיס
המושג נמצאת ההבנה כי המציאות הינה תולדה של דפוסי התנהגות והשפעות חברתיות.
בבואנו לדבר על מגדר ,אנחנו למעשה מדברות על ההבדלים בין נשים לגברים ,שמקורם בחברה ובתרבות .ההבניות החברתיות
יוצרות אמונות שגויות באשר למה הן התכונות המולדות של נשים או של גברים ובכך משמרות את חוסר השוויון בחברה .על
מנת שנוכל לפרוץ את ההבניות החברתיות ,המשפיעות הן על תפיסת הסובבים אותנו והן על תפיסת עצמנו ,עלינו לבחון את
המושג של הבניה חברתית.

מטרות
•המשתתפות ילמדו את ההבדל בין מין לבין מגדר ויקשרו את המושג הבניה חברתית עם הבדלים מגדריים
•המשתתפות יכירו את מושג ההבניה החברתית
•המשתתפות יכירו דמויות נשיות שהצליחו לפרוץ את ההבניה החברתית המקובלת
•המשתתפות יבינו את החשיבות שבפריצת ההבניות וההשפעה על תפיסת המגדר

אביזרי עזר
•תמונות נשים (נספח מספר )1
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך המפגש 90 :דקות.

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה

מערך הדרכה
נושא

סיכום :סבב
“מה לקחתי”
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אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הסבירי את מטרות המפגש הנוכחי
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הערות ודגשים
 5דקות
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

ההבדל בין מין
למגדר

בקשי מהמשתתפות לומר מה לדעתן ההבדל בין “מין” למגדר”.
רכזי את התשובות והסבירי:
מין הוא הדבר שאנחנו נולדות אליו :זכר או נקבה ,מגדר הוא הבחנות בין
הגבר והאשה שמקורן בתרבות ובחברה בה אנו חיות .מדובר על הבחנות
פסיכולוגיות ולא ביולוגיות.
•כשאנחנו מדברות על מגדר ,אנחנו למעשה מדברות על הציפיות והנורמות
ההתנהגותיות והחברתיות שמצופות מאיתנו כנשים.
דוגמאות להבחנות של מין ומגדר:
•נשים יכולות ללדת/תפקידן הטבעי של נשים הוא אימהות.
•לגברים מסת שריר גדולה יותר/גברים צריכים לשלוט ונשים צריכות
לקבל מרות.
•לנשים יש מחזור/נשים הן רגישות ואמוציונאליות יותר.
***חשוב לציין כי ההבניות החברתיות הללו משפיעות גם על גברים והאופן
שבו הם נתפסים משפיע גם על מיקום האשה בחברה( .גברים חזקים,
הם אמורים להביא את הפרנסה הביתה ,יודעים לקבל החלטות על בסיס
רציונאלי וכד’)

 5-7דקות

מפגש

5

נשים שפרצו
את ההבניות
החברתיות
וההשפעה

פזרי את הכרטיסיות של נשים ש”שברו” את ההבניה החברתית המקובלת
(נספח  .)1כלומר פעלו באופן שנוגד את התפיסות המגדריות המוקבלות
הנוגעות לאשה בישראל.
*** ניתן שיותר ממשתתפת אחת תבחר דמות שהיא מתחברת אליה
•רמה בורשטיין  -סופרת ,תסריטאית ובמאית ישראלית-חרדית .ביימה את
הסרט למלא את החלל .בעצם עיסוקה פורצת את התבניות המצופות
מאשה חרדית.
•אורנה בנאי  -שחקנית וקומיקאית ישראלית ,לסבית מוצהרת שבעצם
יציאתה מהארון פרצה תבנית חברתית
•ליה קניג  -שחקנית תיאטרון ,שהחליטה שלא להביא ילדים לעולם.
•רחל המשוררת  -משוררת מצליחה לא נישאה ולא הביאה ילדים לעולם.
•רקפת רוסק עמינח  -מנכ”לית בנק לאומי ,בת  38נשואה .2 +
•מאלאלה יוסופזאיי  -הילדה בת ה 14-מפקסיטן שמהווה את סמל המאבק
בטאליבן ,דיברה ברשתות הזרות כנגד הטיתליבן וסגירת בתי הספר לנערות
• דפני ליף  -מי שהנהיגה את המהפכה החברתית.
•שרית חדד  -זמרת מזרחית מצליחה.
•דנה אינטרנשיונאל  -זמרת מצליחה ,טרנסג’נדרית.
•אנג’לינה ג’ולי  -שחקנית מצליחה שסיפרה שעברה כריתת שד עקב
הימצאותו של גן הסרטן בגופה.
•אמל מורקוס  -שחקנית וזמרת ערביה ישראלית.
בקשי מהמשתתפות להסתובב ולקחת דמות אליה הן מתחברות

הבנייה חברתית

דגשים לדיון:
•שאלי את המשתתפות אילו ציפיות ונורמות מצופות מהן כנערות ,נשים?
•האם קרה להן שהרצונות שלהן היו שונות מהציפיות החברתיות (לדוגמא
אוהבות לשחק כדורגל ,רוצות ללכת עם מראה שאינו מוגדר “נשי” וכד’)?
כיצד הן הרגישו?
•מה לדעתן המחיר שמשלמים הגברים על ההתמודדות עם האידיאליים
הגבריים המוצבים בפניהם?
 40דקות

דגשים לדיון:
•בחרו דמות אחת שהתחברתן לפועלה והסבירו מדוע
•כיצד דמויות אלו תורמות ,אם בכלל לשינוי המציאות?
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

לעורר את
השינוי

חלקי את הכיתה ל 2-קבוצות ובקשי מכל קבוצה לבחור דוגמא למצב
חברתי/סטריאוטיפ שהיו מעוניינות לשנות
דוגמאות אפשריות:
•נשים מנהלות פחות טוב מגברים
•נשים הן אמוציונאליות
•נשים לא טובות במקצועות ראליים
•נשים פחות מהירות/יותר חלשות מגברים
בקשי מכל קבוצה לכתוב תסריט לפרסומת  /לכתוב מאמר בעיתון  /לכתוב
פוסט בפייסבוק  /לנסח עצומה לשינוי
שבו עליהן לפרוץ את ההבניה החברתית.

 30דקות

לאחר ההצגה של הקבוצות במליאה ,קיימי דיון לגבי התחושות והרגשות
שעורר התרגיל.
הערה למנחה:
המפגש מהווה הזדמנות לך המנחה ,לבדוק ביחד עם המשתתפות את
המקומות האישיים בהן הן מרגישות שההבניות החברתיות מגבילות אותן.
חשוב לעודד את המשתתפות להסתכל על המשפחה שלהן ,לבחון כיצד
ההבניות ההלו באות לידי ביטוי למשל אצל האימהות שלהן.
ככל שתצליחי להדגים להן את השפעת ההבניות החברתיות על הזירות
השונות בחייהן ככה תוכלי לעורר את המודעות שלהן ולפתח חשיבה
ביקורתית.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”
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•סכמי את התובנות המרכזיות מהמפגש ובקשי מכל משתתפת לשתף
בתובנה איתה היא יוצאת מהמפגש.
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 10דקות

נספח למערך 5

הבנייה חברתית

אנג’לינה ג’ולי
שחקנית מצליחה
שסיפרה שעברה
כריתת שד עקב
הימצאותו של גן הסרטן
בגופה

רמה בורשטיין
סופרת ,תסריטאית
ובמאית ישראלית-
חרדית .ביימה את
הסרט למלא את החלל.
בעצם עיסוקה פורצת
את התבניות המצופות
מאישה חרדית.

מאלאלה יוסופזאיי
הילדה בת ה14-
מפקסיטן שמהווה את
סמל המאבק בטאליבן,
דיברה ברשתות הזרות
כנגד הטלאיבן וסגירת
בתי הספר לנערות.

רקפת רוסק עמינח
מנכ”לית בנק לאומי
בת  38נשואה.2+

רחל המשוררת
לא נישאה ולא הביאה
ילדים לעולם.

ליה קניג
שחקנית תיאטרון,
שהחליטה שלא להביא
ילדים לעולם.

מפגש

5
הבנייה חברתית

23

נספח למערך 5

הבנייה חברתית

אמל מורקוס
זמרת ושחקנית
ערביה ישראלית

אורנה בנאי
שחקנית וקומיקאית
ישראלית ,לסבית
מוצהרת שבעצם
יציאתה מהארון פרצה
תבנית חברתית

דנה אינטרנשיונאל
זמרת טרנסג’נדרית
מצליחה

דפני ליף
מי שהובילה את
המהפכה החברתית

שרית חדד
זמרת מזרחית מצליחה
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מפגש
שישי

6

תאוריית הדיכוי הכפול
רקע ורציונאל
הפמיניזם הרדיקאלי ,מנסה למצוא את מקורות אי השוויון בין גברים לנשים (מקורה של המילה רדיקלי ב ,radix-שפירושו
שורש ,היינו ,להגיע לשורש האי שוויון) .הזרם הרדיקאלי רואה את מקור האי שוויון בעובדה שאנחנו חיים בחברה פטריאכלית,
אשר נשלטת על ידי גברים ,השולטים בנשים באמצעות דיכוי .על פי גישה זו “האישי הוא הפוליטי” ולכן על מנת להשיג שוויון
בזירה הציבורית (שוק התעסוקה וכדומה) יש להשיג שוויון קודם כל בתוך הבית .הגישה גורסת כי הסדר הפטריארכאלי מעוגן
בבסיס מוסדות החברה השונים וכי קיים קשר בין אי שוויון מגדרי בתחום אחד לבין אי שוויון מגדרי בתחום אחר .על מנת לייצר
שינוי ,יש להקים ארגונים אלטרנטיביים לנשים שבהם יהיה ניתן לטפח ערכים ותרבות של שיתוף פעולה ,של פעולה שוויונית,
תמיכה הדדית והעצמה.

מטרות
• העלאת המודעות בקרב המשתתפות לנושא תיאוריית הדיכוי הכפול  -נשים מקבוצות שונות כגון :ערביות/פלסטינאיות,
מזרחיות יסבלו מדיכוי כפול ,הן בשל היותן נשים והן בשל היותן משתייכות לקבוצות הנ”ל.
•העשרת המשתתפות בהתפתחות הפמיניזם ושיטת הרבעים.
•המשתתפות יקבלו כלים לעשייה של שינוי חברתי.

אביזרי עזר

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה

6
תאוריית הדיכוי הכפול

•סרטון בדיסק המצורף
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך השיעור 90 :דקות

מפגש
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מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך ואת ארגון “אשה לאשה”
•הציגי בקצרה את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

הערות ודגשים
 5דקות
פתיח והצגת
מטרות המפגש
 15דקות
הכרות
** במידה וזהו
אינו המפגש
הראשון יש
לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות את
התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה

חשיפת הדיכוי
הכפול ודיון

כתבי על הלוח טבלה עם הדמויות הבאות:
•פאטימה  -מוסלמית ,בת  18מחיפה
•קורל  -מזרחית ,בת  20מחולון
•דנה  -אשכנזיה ,בת  18מתל אביב
•יהודית  -אתיופית בת  18מקרית ים
•אדווה  -לסבית ,בת  20מקיבוץ מעברות

 40דקות

חלקי את הכיתה לקבוצות ( 3-4משתתפות בכל קבוצה) בקשי מכל
קבוצה לדמיין כל אשה עוד  10שנים תוך התייחסות לנקודות הבאות:
•מה המקצוע של כל אחת מהדמויות?
•מה ההשכלה של כל אחת מהדמויות?
•במידה ויש לה ילדים ,כמה ילדים יש לה?
•כמה פעמים נוסעת כל דמות לחו”ל?
•איפה כל דמות גרה?
•מי החברות/ים של כל דמות?
•מה התחביבים שלה?
•מה חשוב לה בחיים?
•בקשי מכל קבוצה על סמך הנתונים שכתבו לדרג ,לאיזו דמות יש סיכוי
להצליח יותר בחיים?
בקשי מכל קבוצה להציג את התוצרים שלה ונהלי דיון.
דגשים לדיון :
•מה המחשבות שעלו להן בעקבות התרגיל?
•כיצד זה מתקשר להן לחיי היומיום?
•האם לדעתן קיימת אפליה בין המגזרים השונים ?
הראי למשתתפות את הכתבה על הגננת האתיופית:
(בדיסק המצורף)
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 5דקות

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

שאלי את המשתתפות לדעתן ,האם הן מכירות מקרים דומים של נשים
שבנוסף להיותן נשים סובלות מדיכוי נוסף על רקע השתייכותן לקבוצות
נוספות.
הערה למנחה:
הפני את תשומת ליבן של המשתתפות לדיכוי הכפול המתקיים בחיינו
הלכה למעשה
•מה הייצוג של הנשים הלסביות בתקשורת/בכנסת  -לעומת הגברים?
•מתוך “מדדים מרכזיים לקראת יום האשה הבינלאומי לשנת  ”2011משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה :אחוז הנשים יהודיות המשתתפות בשוק
העבודה הינו  67.4%לעומת  25.3%נשים ערביות

מגזר ערבי
מגזר יהודי
•במגזר הערבי נמצאו פערים מגדריים בשיעור האבטלה  -שיעור הנשים
המובטלות עומד על  10.0%בהשוואה לשיעור האבטלה בקרב גברים
העומד על  .7.8%במגזר היהודי שיעור האבטלה
של נשים ושל גברים זהה ועומד על .7.4%
מתוך נתונים על שוק העבודה הישראלי :כ 70%-מכלל הנשים המזרחיות
כמו גם כ 70%-מכלל הנשים האשכנזיות בין הגילאים  25-45נמצאות
בשוק העבודה .ההבדל ביניהן הוא בסוג התעסוקה בו הן מועסקות :רבות
מהנשים המזרחיות משולבות בסוגי תעסוקה פחות יוקרתיים ,בעוד שרבות
מהאשכנזיות משתלבות בסוגי תעסוקה שנחשבים יוקרתיים יותר.

6

 10דקות

תאוריית הדיכוי הכפול

סקירה
תיאורטית
קצרה

בצעי סקירה תיאורטית קצרה של התפתחות הפמיניזם תוך ציון הנקודות
הבאות:
•בשנות השמונים ,בעקבות “הגל השני” של הפמיניזם בארה”ב התמקדו
הארגונים הפמיניסטים בארץ ביצירת תשתית מערכתית לסיוע וקידום
זכויות נשים (הוקמו מקלטים לנשים מוכות ולנפגעות אונס)
•לאט לאט החלה לחלחל התודעה כי נשים אינן מקשה אחת וכי קיימות
קבוצות שונות של נשים המתמודדות עם הדיכוי באופן שונה (דיכוי האשה
האשכנזית אינו כדין הדיכוי של האשה המזרחית/הערבית)
•בשנות התשעים אימצו הכנסים הפמיניסטיים בישראל את “שיטת הרבעים”,
הכולל מדיניות ייצוג סימטרית לארבע קבוצות הנשים :אשכנזיות ,מזרחיות,
פלסטינאיות ,לסביות .ספרי גם על פעילות “אשה לאשה” בשיטת הרבעים.
שיטת הרבעים יצרה מפנה דרמטי לא רק ברמה המעשית של ייצוג ,אלא
גם מבחינת הגדרת הפמיניזם :לא עוד פמיניזם חד-ממדי המתייחס
ל’אשה אוניברסאלית’ בדמות של אשה יהודיה/אשכנזיה/הטרוסקסואלית/
משכילה/ממעמד בינוני ומעלה ,אלא פמיניזמים המבטא זהויות של נשים
על פי קבוצות שייכות.

מפגש
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28

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

דרכים לשינוי

אמרי למשתתפות כי שיטת הרבעים הינה דוגמא חיה כיצד ניתן לנסות
ולבצע שינוי.
חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות ובקשי מהן לדמיין שהן חברות בוועדה
היכולה לייצר שינוי בחברה הישראלית (יש להן את הכוח ואת ההשפעה)
בקשי מכל קבוצה לרשום רשימת רעיונות לפעולות שניתן לעשות במטרה
להקטין ולגשר על הפערים
אפשרות נוספת לפעילות:
חלקי את הכיתה לקבוצות ,כאשר כל קבוצה מייצגת קבוצת נשים אחרת:
•נשים לסביות
•נשים אתיופיות
•נשים ערביות
•נשים מזרחיות
בקשי מכל קבוצה לאסוף מידע במשך  15דק’ על הקשיים איתם מתמודדות
הנשים בקבוצה שיקבלו.
לאחר מכן בקשי מכל קבוצה לחשוב על פתרונות שיוכלו לסייע לאותן
נשים להתמודד עם הקושי
דגשים לדיון במליאה:
•מה עלה בתהליך החיפוש?
•מה גילו המשתתפות שלא ידעו קודם לכן?

 35דקות

סיכום :סבב
“מה לקחתי”

סכמי את התובנות העיקריות שעלו במפגש
בצעי סבב סיכום ובקשי מכל אחת מהמשתתפות לספר על התובנות/
מחשבות שלה מהמפגש.
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מפגש
שביעי

7

הטרדה מינית (חלק א’)
רקע ורציונאל
בתקופות שונות במהלך חיינו אנו עוסקות בחיפוש אחר אהבה ,אחר מערכת זוגית ,בניסיון לגבש את הזהות המינית שלנו .מתוך
עיסוק זה עולות שאלות כגון :מה מבדיל בין סקרנות מינית לגיטימית לבין הטרדה מינית? מהו ההבדל בין חיזור ורצון להתחלת
קשר לבין הטרדה מינית? מתי עוברת התנהגות בעלת אופי מיני את הגבול מתחום המותר לתחום האסור?
נושא המיניות מעסיק רבות את הנערים והנערות בגיל ההתבגרות ,פעמים רבות מתפתחים “משחקים” אשר משלבים בתוכם
הטרדה מינית ,אך עקב היותם “משחקים” ובעקבות הלחץ החברתי הכבד רואים בהם התנהגות לגיטימית .בנוסף לעיתים
הקורבן אינו מזהה את עצמו כקורבן ולכן נוטה לשתוק.

מטרות
•המשתתפות יוכלו לזהות את מאפייניה של הטרדה מינית.
•המשתתפות יפתחו מודעות לסוגי ההטרדות השונות.
•המשתתפים ילמדו לזהות סיטואציות בהן מתקיימת הטרדה מינית.
•המשתתפות יעסקו בהבדלים שבין חיזור להטרדה מינית.
•המשתתפות ירכשו כלים לזיהוי סיטואציות של הטרדה מינית ולמי ניתן לפנות.
•המשתתפות יקבלו כלים להתמודדות עם חווית ההטרדה (למי פונים? מה לעשות).

אביזרי עזר

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.

7
הטרדה מינית (חלק א’)

•סרט ויקי כריסטינה ברצלונה בדיסק המצורף
•כרטיסיות נספח מספר 1
•דפים וכלי כתיבה
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך המפגש 90 :דקות.

מפגש
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מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש
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אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

הערות ודגשים
 5-7דקות
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה
בנוסף במידה וזה
אינו המפגש הראשון
אין צורך בהכרות

עמדות
המשתתפות
בנוגע להטרדה
מינית

משחק “איטריות”
פזרי על הרצפה את הכרטיסיות (נספח מספר  )1ובקשי מכל משתתפת
לקחת כרטיסיה ולהתייחס לנאמר בה
מצב משפטי הכרטיסיות:
•הטרדה מינית היא משחק
•בנות מטרידות מינית בנות אחרות
•אם בת לובשת חצאית קצרה או בגדים צמודים היא מזמינה הטרדה מינית
•רוב הנערות והנערים חווים הטרדה מינית בשלב כלשהו בחייהם
•חיזור יכול להפוך להטרדה מינית
•אם אף אחד לא ראה את ההטרדה אין מה לעשות
•בית הספר חייב על פי חוק לטפל בהטרדה מינית
•בן שמטרידים אותו מינית הוא “רכרוכי”“ ,חלש” או “חנון”
•כאשר בת אומרת “לא” היא בעצם מתכוונת ל”כן”“ ,אולי” או ל”אחר כך”
•אם בת אומרת שהיא הוטרדה מינית ,והבן אומר שזה היה רק משחק,
זאת איננה הטרדה
•אם מתעלמים מהטרדה מינית יש סיכוי טוב שהיא תפסיק
•אם מישהו /מישהי הוטרד/ה מינית -הם הביאו את זה על עצמם
הערה למנחה:
נסי לעורר דיון פתוח ומזמין על מנת שהמשתתפות ירגישו בנוח לשתף
בעמדותיהן באופן אותנטי ובנוסף לשתף בסיפורים ודוגמאות שחוו במהלך
חייהן

 15-20דקות

סוגי מגע
(הן פיזי והן
מילולי)
ודילמות

לפני שנבין מהי הטרדה מינית ונכיר את החוק בנושא ,חשוב שנעשה הבחנה
בין סוגי המגע שלנו ,הן הפיזי והן המילולי עם אנשים אחרים:
•נעים ורצוי
•נעים ולא רצוי (עם מקור סמכות ,יכול להיות נעים אך אסור על פי חוק,
במהלך חיזור שהופך להטרדה)
•לא נעים ולא רצוי
חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות ( 3-4משתתפות בקבוצה) ובקשי מהן
לכתוב דוגמאות לכל אחת מסוגי המגע

 50דקות
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

דגשים לדיון במליאה:
•מה הן נגיעות לא טובות?
•מי יכול לגעת נגיעות לא טובות?
•איפה זה יכול לקרות?

מפגש

7
הטרדה מינית (חלק א’)

בקשי מהמשתתפות לחזור לקבוצות הקטנות וחלקי לכל קבוצה 1-2
“אירועים” ,בקשי מכל קבוצה לכתוב את הנקודות הבאות בנוגע לאירועים
שקיבלו:
•אילו רגשות ותחושות עורר בכן האירוע?
•מה הדבר הראשון שחשבתן עליו כשקראתן לתקן את תיאור האירוע?
• איך הייתן מרגישות לו היה קורה לכן דבר דומה?
•האם ההתנהגות שתוארה מקובלת עליך?
•מהו הגבול הדק שבין התנהגות מכבדת להתנהגות מטרידה ו/או פוגעת?
מה לדעתכן יאמר החוק לגבי ההתנהגויות שהופיעו באירועים?
האירועים
1 .1אתן נמצאות במסיבת כיתה ,במהלך המסיבה התחיל משחק אמת או
חובה .באחד הסיבובים נקבע כי על עידו ללכת לפינה צדדית עם תמרי
ועליה להראות לו את החזיה שלה .תמרי הלכה עם עידו אבל אמרה
לו שהיא לא מתכוונת להראות לו שום דבר ....עידו כעס ואמר לה שאם
היא לא נותנת לו לראות הוא חוזר ואומר לכולם שלא רק שהוא ראה
הם גם התנשקו ....
2 .2באחד מימי שישי התקיימה מסיבה בביתו של אחד הילדים בכיתה.
למסיבה הגיעה גם דקלה כשהיא לבושה בחצאית מיני וחולצה צמודה,
יוסי הסתכל עליה כל הערב ובמהלך המסיבה ,אחרי ששתה קצת ניגש
אליה ,הכניס יד מתחת לחולצתה וליטף אותה ,למרות מחאותיה.
3 .3יאיר ,נער ביישן עובד בשעות הפנאי שלו בבית הקפה השכונתי .יום אחד
החליטו חבורת בנות מהכיתה להביך אותו .הן קבעו להיפגש בקפה שיאיר
ממלצר בו וכשזה הגיע לקחת מהן הזמנה ,תקעו בו בבת אחת מבטים
באזור חלציו .יאיר היה כל כך נבוך עד שהלך באמצע המשמרת הביתה.
4 .4יואב ,חתיך אמיתי משחק בנבחרת הכדורסל של בית הספר ,רוב הבנות
בשכבה דלוקות עליו .הוא ניסה להתחיל מספר פעמים עם דנה ,אך בניגוד
לתגובות להן הוא רגיל בד”כ ,נענה בסירוב .לאחרונה כשהוא רואה את
דנה הוא עושה לה תנועות ,נועץ מבטים בחזה שלה ואומר בקול רם כדי
שכולם ישמעו “ :אח ,תענוג לעיניים !!! אפשר קצת מכל הטוב הזה ??!”
5 .5הבנים בכיתה התערבו ביניהם למי יהיה אומץ לחשוף את איבר מינו
בפני הבנות .הוחלט כי המרוויח יקבל  ₪ 150שנאספו על ידי החברים
לטובת המשימה .עדן לא חשב פעמיים ניגש לשירותים של הבנות ושאל
בקול רם “רוצות לראות”? עוד לפני שהבנות הספיקו להגיב ,פשט את
בגדיו ונפנף מול פרצופן את איבר מינו.
לאחר העבודה בקבוצות ,כנסי את המשתתפות למליאה ונהלי דיון
דגשים חשובים:
•אף אחד לא מעוניין שיעשו משהו בעל אופי מיני בניגוד לרצונו ,הדרך
היחידה לדעת האם זה רצוני ,היא לשאול אותו ,גם אם זה מביך
•כשאדם אומר לא ,הוא מתכוון ללא!
•מראה חיצוני ,לבוש ,הופעה אינם מעידים על הזמנה כל שהיא.
•סחיטה באיומים ,מעשה מגונה והשפלה מילולית על רקע מיני הם לא
מוסריים ומהווים עבירה על החוק.
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

מהי הטרדה
מינית

הטרדה מינית  -הגדרה
ההטרדה המינית הינה התנהגות פיזית או מילולית בעלת אופי מיני המופנית
לאדם בניגוד לרצונו או שלא בהסכמתו .היא פוגעת בכבוד האדם ,בחירותו,
ובזכותו לשוויון הזדמנויות .היא משפילה ומבזה את האדם אליו היא מופנית,
בין השאר על ידי התייחסות אליו כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד,
ולא כאל אדם בעל רצונות ובחירות משל עצמו .ההתנהגות הפוגעת יכולה
להיות מילולית (שימוש במילים ו/או אמירות בעלות אופי מיני) או פיזית
(נגיעה ,ליטוף ,נשיקה ,התחככות).
הטרדה מינית בחלקה היא מושג סובייקטיבי .ייתכן כי מה שיראה לאדם אחד
כהטרדה ,יתפרש בעיני האחר כמחמאה .יוצאים מן הכלל הם הסעיפים בחוק
העוסקים במעשים מגונים ובסחיטה באיומים וכן באיסור על יחסים מרצון
כאשר מתקיימים יחסי סמכות (מורה ותלמידה ,מדריך וחניכה וכדומה).
מתוך החוק למניעת הטרדה מינית
1 .1סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
2 .2מעשים מגונים.
3 .3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני כלפי אדם אשר הראה למטריד כי אינו
מעוניין בהצעות האמורות.
4 .4התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ,כאשר אותו
אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
5 .5התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו,
לרבות נטייתו המינית.
 .6ניצול יחסי מרות ותלות בין קטין ומבוגר ,בין מטפל ומטופל ובין עובד
ומעביד גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או
בהתייחסויות האמורות

 20דקות

אנחנו מבינות כי בהטרדה מינית יש לא מעט שטחים “אפורים” כיוון שמה
שנחשב בעיני האחת הטרדה ,יכול להיחשב בעיני האחרת כמחמאה.ולכן
חשוב מאוד שנהייה קשובות לתחושות ולרגשות שלנו.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”
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סכמי את התובנות שעלו מהמפגש וצייני כי במפגש הבא נראה מה הכלים
שעומדים לרשותנו להתמודדות ,כאשר אנחנו מרגישות כי חווינו הטרדה
מינית וכן נעסוק בהבדלים שבין חיזור לגיטימי להטרדה
בקשי מכל משתתפת לציין כיצד היא יוצאת מהמפגש
בנוסף בקשי מכל משתתפת לחשוב על סיטואציות בהן הרגישה מוטרדת
או שהסיטואציה יצרה אצלה תחושות לא נעימות אך לא ידעה כיצד לנהוג.
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 5-10דקות

נספח מספר 1

משחק “האיטריות”

בנות מטרידות מינית בנות
אחרות

בן שמטרידים אותו מינית הוא
”רכרוכיה” ,חלש” או ”חנון”

אם בת לובשת חצאית קצרה
או בגדים צמודים היא מזמינה
הטרדה מינית

כאשר בת אומרת ”לא” היא
בעצם מתכוונת ל”כן”“ ,אולי” או
ל”אחר כך”

רוב הנערות והנערים חווים
הטרדה מינית בשלב כלשהו
בחייהם

אם בת אומרת שהיא הוטרדה
מינית ,והבן אומר שזה היה רק
משחק ,זאת איננה הטרדה

חיזור יכול להפוך להטרדה
מינית

אם מתעלמים מהטרדה מינית
יש סיכוי טוב שהיא תפסיק

אם אף אחד לא ראה את
ההטרדה אין מה לעשות

אם מישהו סובל מהטרדה
מינית  -הוא הביא את זה על
עצמו.

מפגש

7
הטרדה מינית (חלק א’)

הטרדה מינית היא סתם משחק

בית הספר חייב עלפי חוק
לטפל בטרדה מיני
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מפגש
שמיני

8

הטרדה מינית (חלק ב’)
מערך הדרכה
נושא

פתיחה

בין חיזור
להטרדה

הערות ודגשים

אופן העברת נושא
•חברי את המשתתפות למפגש הקודם.
במפגש הקודם עסקנו בהבנה של המושג “הטרדה מינית” וראינו סוגים
שונים של הטרדה.
•שאלי את המשתתפות האם הן מעוניינות לשתף במחשבות ורגשות שעלו
אצלה בעקבות הפגישה הקודמת או בסיטואציות שבהן הרגישו שחוו
הטרדה/סיטואציות שלא היו להן נעימות ולא ידעו כיצד לנהוג.
•הציגי את מטרות המפגש.

 10דקות

הקרני את הקטע מתוך הסרט “ויקי כריסטינה ברצלונה” (בדיסק המצורף
 5.5דק’)
דגשים לדיון:
•האם לדעתכן מדובר בהטרדה?
•כיצד חוותה את זה ויקי וכיצד חוותה את ההצעה כריסטינה?
•מה הופך חיזור להטרדה בעינכן?
הערה למנחה:
הדגישי כי שיתוף פעולה עם מעשים מיניים כאמצעי להתחבב על נער
כלשהו או להיות מקובלת מבחינה חברתית עשוי להוביל לחוויות קשות של
הטרדה מינית .יש לבצע דה-לגיטימציה לנערים שמנצלים את ההתאהבות
של מישהי בהם כדי לנצל אותה מבחינה מינית .משהו בסגנון “אם הוא
מתנה את אהבתו במין  -הוא לא ראוי לאהבתך”.

 40דקות

חלקי את הכיתה ל 2-קבוצות ובקשי מקבוצה אחת לכתוב את התחושות
שאמור להעלות בי חיזור ומהקבוצה השנייה את התחושות שעולות כאשר
מדובר בהטרדה.
כנסי את הקבוצות למליאה ודונו בממצאים ,לנוחיותך טבלה עם התחושות
והרגשות.
חיזור
הדדיות
תחושה נעימה
בחירה
מחמאה
תחושת שליטה במצב
שוויון
נגיעה נעימה
חוקית
הרגשה של שמחה
הערכה עצמית גבוהה
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הטרדה
חד צדדיות
תחושה לא נעימה
כפייה
השפלה
תחושת חוסר אונים
חוסר שוויון
נגיעה לא נעימה
לא חוקית
הרגשה של עצב או כעס
הערכה עצמית נמוכה

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

•הדגישי בפני המשתתפות כי אנחנו נשים שונות ולכן האחת יכולה לחוש
חיזור ואילו האחרת לחוש הטרדה באותה סיטואציה .בדיוק בגלל זה מאוד
חשוב ליידע את הצד המטריד ולומר לו כי ההתנהגות שלו לא נעימה לנו.
•בקשי מהמשתתפות לשתף בסיטואציות מחיי היומיום שלהן שנוגעות לנושא.

כיצד להתמודד
כאשר אנו חוות
הטרדה

מפגש

8
הטרדה מינית (חלק ב’)

•שאלי את המשתתפות כיצד עליהן לנהוג לדעתן ,כאשר הן חוות הטרדה
דגשים לדיון:
אי הסכמה מביעים במילים (לא רוצה ,מספיק ,די ,לא נעים לי ועוד) או
בהתנהגות בדרך חד משמעית שאינה משתמעת לשני פנים.
עקרונות מנחים:
•היו גלויות ותנו שם להתנהגות המטרידה  -בקשו להפסיקה!
•חשפו ברבים את ההתנהגות המטרידה – זה עשוי להרתיע את המטרידים.
•העבירו את האחריות אל המטריד/ה  -אל תתעלמו ממה שקרה ואל תתנו
לעצמכן הסברים וצידוקים להתנהגות המטרידה.
•הגיבו בדרך ההולמת את ההתנהגות המטרידה  -באופן מילולי וגם באופן
פיזי אם ההטרדה הייתה פיסית.
•הגדירו את התנאים שלכן לסיום ההטרדה .שדרו אסרטיביות ובטחון עצמי.
מה לעשות אם ההטרדה נמשכת?
•פנו למטריד בנוכחות עדים והבהירו כי התנהגותו אינה מקובלת עליכן.
•רשמו מתי התרחשה וכיצד הגבתן .במידה וההטרדה מתבצעת בבית
הספר ,ספרו לחברים ללימודים על ההטרדה .יתכן כי ישנם ילדים נוספים
המוטרדים.
•נהלו יומן.
•ספרו למורה/למנהל/ת/להורים/ליועצת על ההטרדה שחוויתן.
•במקרים מסוימים בהן אתן מרגישות צורך לדווח או להתייעץ ניתן לפנות
בטלפון למשטרה/למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית שמספרו מכל
טלפון .1202

 30דקות

הערה למנחה:
חשוב להדגיש שהחשש מפני הטרדה מינית לא צריך למנוע מהן להתנסות
במיניות ולממש את הרצונות שלהן .יש להדגש שמותר “להפסיק באמצע”,
ובאופן כללי לנפץ את המיתוס שאם נערה נמצאת בסיטואציה מינית מרצונה
זה אומר שהיא מחויבת להמשיך כדי לא לפגוע בבן הזוג.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”

סכמי את תובנות שני המפגשים
בקשי מכל אחת מהמשתתפות לשתף בתובנות שלה

 10דקות
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מפגש
תשיעי

9

זנות וסחר בנשים
רקע ורציונאל
המאבק בזנות ובסחר בנשים הינו נושא מהותי וחשוב ונימצא גם בין הפרויקטים שמפעילה ארגון “אשה לאשה” .עיקרי הדברים
של העמדה העקרונית של ארגון “אשה לאשה” בנוגע לזנות וסחר בנשים” :זנות וסחר בנשים ,הן הביטוי האולטימטיבי ליחסי
הכוחות ואי השוויון שבים גברים לנשים .הם מהווים דיכוי קיצוני על רקע מיני ומגדרי ומקורם בנורמות ובתפיסות בהן ניתן
לקנות שירותי מין תמורת כסף וטובות הנאה ,לפיכך אנו מתנגדות לכל צורה או סוג של זנות וסחר בנשים ורואות במדינת
ישראל ובגורמי אכיפת החוק כאחראים לנושא”.
סחר בנשים בישראל מתקיים במטרה להעסיקן בזנות ,על פי רוב מתבצע הסחר בנשים שאינן אזרחיות ישראל והובאו לכאן
בהונאה .הנשים נסחרות ללא בחירה אמיתית ,תוך שהן נתונות לניצול ופגיעה מתמשכת .בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי
הגדרות” מ”זונות” ל”קורבנות סחר” .המאבק הלשוני מהווה חלק ממאבק זכויות הנשים שמאמינות כי שינוי הגדרות בשפה מובילות
גם לשינוי תפיסתי .חשוב להדגיש כי סחר בנשים הינו היבט ספציפי של זנות .המאבק שלנו מתמקד בזנות על כל צורותיה.

מטרות
•המשתתפות ידונו במיתוסים הנלווים לנושא הזנות ושבירתם.
•העלאת המודעות בקרב המשתתפות לנושא הזנות והסחר בנשים.
•המשתתפות יעסקו בדברים המשותפים בחיי היומיום שלנו עם תופעת הזנות והסחר בנשים על מנת לפתח מודעות ואחריות
חברתית.

אביזרי עזר
•פרסומות בדיסק המצורף
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך המפגש 90 :דקות

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.
בנוסף ,המפגש הינו מפגש מורכב וטעון מבחינות רבות ובנוסף דורש הכרות והבנה של המשתתפות עם מספר נושאים ולכן
ההמלצה היא לעסוק במפגש זה לאחר שעסקנו בנושאים:
•השפעת התקשורת והפרסומות על תפיסת הנשיות
•תיאוריית הדיכוי הכפול
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מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

הערות ודגשים
 5דקות
פתיחה והצגת
מטרות המפגש
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה
בנוסף במידה וזה
אינו המפגש הראשון
אין צורך בהכרות

חשיפת הנושא
וברור עמדת
המשתתפות -
תרגיל פתיחה

רשמי על הלוח “בשמש אסוציאציות” את המושגים הבאים:
נערת ליווי ,זונה ,אשה נסחרת

 10דקות

בקשי מהמשתתפות לומר את כל האסוציאציות שעולות להן על כל אחד
מהמושגים.
נתחי את התשובות שיעלו וחברי לנושא המפגש ,סביר להניח כי למושג
נערת ליווי יתלוו אסוציאציות יותר חיוביות מאשר למושג זונה ,יש לחזור
לשמש האסוציאציות בהמשך המפגש כאשר נעסוק בניפוץ מיתוסים.
שאלי את המשתתפות האם הן שמעו על נשים ששכבו עם מישהו כדי
להשיג משהו?
האם הן מכירות נשים שמוכנות להתחתן עם גברים עשירים רק בגלל הכסף?
מה רע בכך? לתת דוגמאות (למשל יו הפנר והשפנפנות ,או “מעושרות”).

על מנת להעביר את הסקירה בצורה חוויתית :ניתן לחלק את הכיתה
לשתי קבוצות כאשר כל קבוצה מקבלת כרטיסיה עם הנקודות העיקריות
המאפיינות את הגישה שהיא מייצגת .על הקבוצה ללמוד על הגישה שקיבלו
ולהציג אותה במליאה בצורה חוויתית  -על ידי הצגה/קולאז’ וכד’
נקודות עיקריות בגישה הליבראלית:
•זנות מתבצעת מבחירה
•זנות היא פתח להשתכרות ואף לעצמאות בשביל נשים
•זנות הינה ביטוי לחופש המיני של האשה ולעצמאות גופה
•צריך להילחם לא בזנות אלא רק בסרסורים
•המכנות עצמן “עובדות מין” טוענות שהן עוסקות במקצוע מתוך בחירה
חופשית .לטענתן ,באופן אירוני פמיניסטיות שמתנגדות לזנות עושות מה
שעשו גברים במהלך השנים  -מתערבות ברצונותיהן של נשים ,קובעות
כי הם אינם אמיתיים ומבקש להגביל את עצמאותן הכלכלית.

 25דקות
***ניתן להעביר את
הנקודות במצגת

9
זנות וסחר בנשים

עובדות על
זנות וסחר
בנשים  -סקירה
תיאורטית

בצעי סקירה על הגישות הפמיניסטיות השונות לנושא הזנות.
הערה למנחה:
כפי שנכתב למעלה ,יש לזכור כי הסדנה הינה סדנה חוויתית .מטרת הסקירה
התיאורטית הינה להעשיר את המשתתפות בידע ולנהל דיון שיאפשר
למשתתפות לזהות את עמדותיהן גם בתוך המסגרות התיאורטיות המוצגות.

מפגש

37

נושא

אופן העברת נושא
נקודות עיקריות בגישה הרדיקאלית:
מחקרים שונים שנעשו במטרה למצוא מאפיינים משותפים לנשים העוסקות
בזנות מעלים כמה עובדות בסיס:
•מרבית הנשים העוסקות בזנות החלו בכך לראשונה בגיל צעיר ולרוב
מתחת לגיל .18
•רבות מהנשים העוסקות בזנות גדלו במשפחות לא מתפקדות וסבלו
בילדותן מהזנחה ומהתעללות בדרגות שונות ,כש 70%-90%-מתוכן סבלו
מהתעללות מינית כלשהי ,לרבות גילוי עריות.
•העיסוק בזנות מוביל פעמים רבות לכניסה למעגל הסמים .הסמים מסייעים
ביצירת ניתוק בין הגוף לתודעה ,ובכך מאפשרים להפחית את ההשפעה
המיידית של החוויות הקשות ,במקביל הם גורמים להתמכרות ומצריכים
להמשיך את העיסוק בזנות כדי לממן את צריכת הסם.
•אחריות של צרכני מין בתשלום.
•נשים בזנות חשופות במידה גבוהה בהרבה מנשים אחרות לאלימות,
לפגיעה נפשית בכלל ולהפרעות כמו טראומה ,חרדה ודיכאון בפרט,
וכן לבעיות בריאות שונות הנגרמות הן באופן ישיר מהעיסוק בזנות והן
מהתנאים הנלווים אליו פעמים רבות  -הסמים והעבודה ברחוב.
עוד סטטיסטיקה על נושא הזנות:
ד”ר מאליסה פארלי ,שהקימה את המכון לחקר הזנות בסאן פרנסיסקו
ונפגשה עם מאות נשים בזנות ,מצאה כי:
• 85%-95%מהנשים רוצות לצאת מהזנות ,אך אין להן שום אמצעי
הישרדות נגיש אחר
• 90%מהנשים הותקפו פיזית בזמן היותן בזנות
• 55%מהתקיפות מבוצעות על-ידי הלקוחות
•רוב הנשים בזנות נופלות קורבן למעשי שוד
• 95%מהנשים בזנות הותקפו מינית
•נשים בזנות נאנסות באלימות ובכפייה בערך אחת לשבוע
•את רוב מעשי האונס מבצעים לקוחות ,שליש מהתקיפות המיניות מבצע הסרסור
צייני בפני המשתתפות כי אנחנו ,בארגון “אשה לאשה” תומכות בגישה
הרדיקאלית שרואה את העיסוק בזנות כצורה העמוקה ביותר של הדיכוי
ולכן שימוש במונחים כגון :בחירה ועצמאות נשית אינו רלוונטי לתפיסתנו.
המצב בישראל:
הזנות בישראל היא חוקית  -מי שעוסקת בה אינה עוברת כל עברה וכך גם
גברים הצורכים שירותי זנות .החוק הפלילי אוסר אך ורק על
פעילות הנלווית לעסקות הזנות  -סרסרות ,שידול ,החזקת מקום המיועד
לעיסוק בזנות ,סחר בנשים ועוד.
 שאלי את המשתתפות מה דעתן על החוק? והאם לדעתן הוא תורם אומקבע את מיגור התופעה.
 ספרי על פרויקט המאבק בזנות ובסחר בנשים המתקיים ב”אשה לאשה”:סיוע הומאניטרי במקום מגורים זמני ובטוח ,עזרה רפואית ראשונית ותמיכה
נפשית.
•סיוע משפטי בכל הנוגע לזכויותיהן בזמן שהותן בישראל ,עזרה בקבלת
המסמכים הדרושים לשם חזרה לבתיהן ,סיוע בתרגום מסמכים.
•חיזוק לעתיד העברת קורס העצמה כלכלית לנשים עם שימת דגש על
כישורים מקצועיים ואישיים בדרך לעצמאות כלכלית ,תוך הגברת תחושת
המסוגלות העצמית.
•סיוע ביצירת קשר עם ארגוני סיוע במדינות מוצאן ,אשר יכולים לקלוט
את הנשים ולאפשר חזרה בטוחה ושיקום במדינותיהן.
•העלאת המודעות על ידי מתן הרצאות בנושא ,בעיקר בקרב שוטרים
ואנשי מערכת המשפט ,אשר בידיהם נתון לא פעם גורלן של נשים
העוסקות בזנות.
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הערות ודגשים

שבירת מיתוסים

תרגיל “איטריות”
פזרי על הרצפה את כרטיסיות המיתוסים (נספח מספר  ,)1בקשי מכל
משתתפת לומר את דעתה ולאחר מכן דוני עם הקבוצה במיתוס ובניפוצו.
רשימת המיתוסים:
ניפוץ המיתוס  -נקודות למחשבה
מיתוס
היא ידעה ,היא רוצה
•האם ידיעה שווה בחירה? (בחרו בין רעב לעיסוק
בזנות)
•גם במקרה שהאשה ידעה  -יש זכויות אדם
בסיסיות שעליהן יש לשמור.
•ברוב המקרים הנשים ידעו שתעסוקנה בזנות,
אבל אשה שלא עסקה בכך בעבר אינה יכולה
להעריך מראש מה המשמעות של עיסוק בזנות
וכיצד הוא ישפיע עליה .אשה שכן עסקה בכך
בעבר לרוב נמצאת במעגל שלא מאפשר לה
לצאת מהזנות.
•האם היינו מרגישות בנוח לבחור בכך בעצמנו
זאת בחירה חופשית
או שהאנשים הקרובים לנו יבחרו בכך?
•אם זו בחירה חופשית ,מדוע הנשים שמגיעות
לזנות הן דווקא אלה שמצויות במצוקה קיומית
קשה מאוד ,ובדרך כלל עברו התעללות מינית
בגיל צעיר?
•מה זה אומר עלינו כחברה שמשתמשת בתירוץ
הבחירה כהצדקה להמשך ניצולן של נשים?
זה כסף קל ונעים
•לא קל ולא נעים :בהרבה מקרים מרוויחים סכום
זעום מעבודה זו (אם בכלל).
•זהו תחום מסוכן מאוד מבחינה בריאותית:
הנשים נתונות לסיכונים גבוהים של אלימות
כלפיהן ,למחלות מין ,להפלות ועוד.
•“אז ...קצת לא נעים לה ,אבל היא מרוויחה
כסף וזה עובר” ישנן נשים אשר עוסקות בזנות
לתקופות קצרות ,אך לעיסוק זה יש השפעות
ארוכות טווח של דיכאונות ,סממנים של פוסט-
טראומה וכדומה
זה מונע אונס
•אונס יכול להתבצע גם על ידי גבר שצרך
שירותי מין
•במקרים של זנות לרוב לא קיים בסיס של
הסכמה ,כלומר זהו אונס.
•הלגיטימציה ללכת לזונות אפילו עשויה לעודד
אונס .זאת מפני שגברים שלא היו מעלים
בדעתם לאנוס ,כן הולכים לזונות .הם בעצם
אונסים אותן בלי להבין את המשמעות של
מעשיהם.
•חברה מוסרית אינה צריכה להקצות קבוצת
נשים שיהיה לגיטימי לפגוע בהן כדי כביכול
“להגן” על האחרות.
•גם אונס וגם זנות הם ביטוי של יחסי כוח
מגדריים .צריך לטפל ביחסי הכוח ולא ‘להכשיר’
ערוצי ביטוי ומימוש של יחסים אלה.

 35דקות

מפגש

9
זנות וסחר בנשים

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים
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נושא

אופן העברת נושא
זנות תמיד הייתה ותמיד
תהייה

יש זונות ,סטודנטיות
שעושות את זה מרצון,
ללא סרסור

הערות ודגשים
•האם החברה שאנחנו רוצים לחיות בה היא
חברה שתתנהל על-פי היצע וביקוש? למה
במדינות שונות יש היקפים שונים של התופעה?
•היחס הלגיטימי לשימוש בזונות גורם לזילות
ביחס לכלל הנשים בחברה.
•מיתוס הסטודנטית המאושרת שעושה קצת כסף
מהצד נפוץ מאוד  -במציאות רוב המועסקות
בזנות אינן מגיעות מרקע כזה.
•גם אלה שעונות על קריטריון הסטודנטית
שמחפשת הכנסה צדדית ,חשופות לאותן
פגיעות גופניות ונפשיות ,לעתים בלתי-הפיכות,
שחוות נשים שהגיעו לזנות ממצוקה קשה יותר.
•ייתכן שיש נשים שבחרו לעסוק בזנות בלי
שעברו שום התעללות מינית ,בלי שהיו במצוקה
ושבאמת הייתה להן בחירה בין להיות רופאה,
עורכת דין או זונה .אך אפילו אם קיימות כאלה,
הן בודדות ,ורוב רובן של הזונות עושות זאת
מתוך מצוקה קשה והן מועסקות בכפייה.
•זנות עצמאית ,ללא סרסור ,כמעט לא קיימת.
גם כאשר היא קיימת  -היא אינה מחסנת מפני
פגיעות נפשיות וגופניות קשות.

חברי את המשתתפות לשמש האסוציאציות בתרגיל הראשוני ,על מנת
להדגים ולהראות שגם התפיסות שלנו לגבי נערת ליווי הן בעצם מיתוס
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אחריות
חברתית  -איפה
זה פוגש אותנו

שאלי את המשתתפות כיצד והיכן לדעתן משפיעה ותורמת המציאות
היומיומית על תפיסת הזנות והסחר בנשים
נקודות ודגשים לדיון:
•החפצה של נשים כחלק מתרבות פופולארית  -חברי את המשתתפות
למפגש שעסק בהשפעת התקשורת והפרסומות על תפיסת הנשיות שלנו
•הפרדה בין סקס לבין רגשות  -אנחנו לומדים להפריד בין השניים משלב
מאוד מוקדם (חשוב לציין בפני המשתתפות כי זה בסדר להפריד בין סקס
לרגשות אך הניכור שחוות הזונות וההפרדה בזנות זאת הנקודה הבעייתית)
•הבחנה בין נשים שהן “מותרות” לבין נשים “מוגנות”  -גם כאן אנחנו יכולות
לראות כי ישנן קבוצות באוכלוסיה שניצולן נתפס כלגיטימי לעומת קבוצות
אחרות – יש לחבר גם לנושא תיאורית הדיכוי הכפול.

 10דקות

סיכום :סבב
“מה לקחתי”

סכמי את התובנות המרכזיות שעלו מהמפגש
ובקשי מכל משתתפת לומר את התובנות שאיתן היא יוצאת מהמפגש

 5דקות
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נספח למערך 9

תרגיל “האיטריות”
היא ידעה היא רוצה

זאת בחירה חופשית

זה מונע אונס

זנות תמיד היתה ותמיד תהייה,
זה המקצוע העתיק ביותר בעולם

9
זנות וסחר בנשים

יש סטודנטיות שעושות
את זה מרצון ללא סרסור

מפגש

זה כסף קל ונעים
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מפגש
עשירי

10

פורנוגרפיה
רקע ורציונאל
בגיל ההתבגרות חלים שינויים הורמונליים דרמטיים אצל בנים ובנות ,המשפיעים על התנהגותם ועל מאווייהם .כתוצאה משינויים
אלה מתעוררת סקרנות ותשוקה מינית ,אשר גוררים חיפוש אחר מקורות מידע שייסיעו במתן אינפורמציה ובקבלת החלטות
הקשורות להתנהגות המינית הרצויה להם .מכיוון שלא תמיד ניתן להסתמך על המבוגרים ,מתבצע החיפוש באמצעות גלישה
באתרי אינטרנט שונים .הגלישה ברשת מספק עולם מידע עשיר ומגוון מצד אחד ,ומהצד השני התכנים שנגישים באינטרנט
מבססים תפיסות שגויות ומשפילות..
חלק מהתכנים אליהם נחשפים הנערים והנערות הינם תכנים פורנוגרפיים בהם מוצגים מצבים מוקצנים ומעוותים שאינם
מייצגים בצורה אמיתית מערכות זוגיות ומיניות במציאות היומיומית.
הנשים מוצגות בסרטים ובצילומים כ”חפץ” וכסחורה שניתן להשתמש בה ללא התחשבות בצרכיה וברצונותיה .יחסי המין
המוצגים בסרטים אלו הם לרוב נטולי רגש ,לא מכבדים ,ולעיתים רוויים באלימות מינית .בנוסף ,הסטנדרטים של התפקוד
המיני וההתנהגות המינית המוצגים בתעשיית הפורנו מוגזמים מופרכים ומעוררי חרדות.
פורנוגרפיה מבטאת תפיסות מגדריות רווחות לפיהן גבר גברי הוא זה אשר מנצל נשים ומנציח אותן כאובייקטים מיניים.
מבחינה זו ,הפורנוגרפיה תורמת באופן פעיל להנצחת דיכויין של נשים ,ולחיזוק ההיררכיה החברתית אשר מונעת יחסי כבוד
ושיווין בין בני אדם.

מטרות
•העלאת המודעות לנושא הפורנוגרפיה ולמחירים השונים אותם משלמים בני ובנות נוער בצריכת פורנוגרפיה
•המשתתפות יפתחו חשיבה ביקורתית לנושא הפורנוגרפיה ,כמבטאת תפיסה סקסיסטית המעודדת ניצול נשים והתייחסות
אליהן כאובייקט מיני.
•המשתתפות יעסקו בשאלה האם קיים קשר בין פורנוגרפיה לביטויי אלימות בין בני אדם.

אביזרי עזר
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך המפגש 90 :דקות.

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.
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מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על פעילות ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

הערות ודגשים
 5דקות
פתיחה והצגת
מטרות המפגש
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה
בנוסף במידה וזה
אינו המפגש הראשון
יש לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות האחת את
השנייה

איפה מוצאים
את זה?

בקשי מכל משתתפת לרשום אילו סוגים של תכנים פורנוגרפיים היא מכירה
והיכן ניתן לצרוך אותם
סוגי פורנו:
בעבר ההבדל בין פורנו “רך” ל”קשה” היה אם מראים אברי מין ממש או
רק במרומז .היום פורנו “קשה” מוגדר כך רק אם יש אלימות או אקטים של
סטייה (סאדו-מאזו ,פדופיליה  -מין עם ילדים ותינוקות ,נקרופיליה  -מין עם
גופות ,אדום  -מין עם חיות ,לבן/סנאף).
הערה למנחה:
הפני את תשומת לב המשתתפות לתכנים דומים שניתן להיחשף אליהם
ברשת כדוגמת פייסבוק.you tube ,
יש לשים לב ,אולי לא כל הקבוצה מכירה או נחשפה לתכני פורנוגרפיה.

 5דקות

מפגש

10
פורנוגרפיה

תרגיל פתיחה
והכרות
עם המושג
פורנוגרפיה

ניתן להשתמש בכל סוג של קלפי השלכה (קלפי מרלין/תמונות וכד’)
בקשי מהמשתתפות לקחת קלף שמסמל עבורן ,את יחסן לתכנים פונוגרפים
נהלי דיון בנוגע לעמדות ולתפיסות שעולות מהמשתתפות
הערה למנחה:
תוכן המפגש יכול להיות רגיש ולעורר מבוכה אצל חלק מהמשתתפות
ולכן יישנה חשיבות גדולה ליצירת מרחב מאפשר ולא שיפוטי .בנוסף אנו
ממליצות להעביר את התוכן הנ”ל לאחר שהקבוצה עברה מספר מפגשים
משותפים ונוצר אמון בין המשתתפות.

 10-15דקות
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

מה סיכונים
בצריכת
פורנוגרפיה

 חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות ,בקשי מכל קבוצה לרשום מהיכן אנושואבים את הידע המיני שלנו (הורים ,חברים ,אינטרנט ,שיעורי חינוך מיני וכד’).
 כעת בקשי מהן לכתוב מה לדעתן הסיכונים ברכישת הידע המיני שלנובאמצעות למידה מסרטוני פורנוגרפיה.
 כנסי את המשתתפות במליאה ונהלי דיון.דגשים לדיון:
•הדמויות המשתקפות  -הנשים תמיד זמינות ,רוצות ,אוהבות ונהנות מכל
מה שעושים להן .הגברים תמיד רוצים לחדור ,הזקפה שלהם נמשכת
שעות והם מפגינים ביצועים המתבטאים בתנוחות שונות.
•מרחק מהמציאות  -התנוחות ,גודל האיבר ,ההנאה של האשה מכל דבר
שעושים לה.
•אי עמידה בציפיות  -מי שלא נראה או מצויד כמו הדמויות בסרט :איבר מין
גדול ,גוף חטוב ,חזה ענק ,יכולת תפקוד אינסופית והחלפת בני זוג רבים
בזמן קצר עלול להגיע לקיום יחסי מין עם הרבה פחדים ,בושה ולחץ ,כך
שההנאה ההדדית ואף האישית נפגמת.
•הפרדת רגשות מיחסי המין  -נשים וגברים מתוארים כמכונות מין ,הדילמה
המרכזית היא לאיזה חור לחדור .במציאות אנשים מביאים למיטה את
הרגשות שלהם ,הפחדים ,המחשבות ,הניסיון ,העבר והפנטזיות.
•מה אנחנו לא רואים  -פחד ולחץ ,אנשים שחוששים להתפשט עם בן זוג
חדש ,שיחה לפני ,במהלך ואחרי .לא רואים סקס בין שניים ,אלא הבדלי
כוח( ,גבר לבוש  -אשה ערומה).

 35דקות

פורנוגרפיה
וביטויי אלימות
בזוגיות

 שאלי את המשתתפות האם לדעתן קיים קשר בין ביטוי אלימות בזוגיותוצפייה בתכנים פורנוגרפיים.
 שאלי את המשתתפות האם יש להן דוגמאות? האם הן מכירות מישהו/מישהי שצורכת פורנוגרפיה והדבר משפיע על ההקשרים האינטימיים
שהיא או הוא מנהלים.
שתפי את המשתתפות בתובנות העיקריות:
הפורנוגרפיה מציגה את האקט המיני תוך שהיא מוותרת ומתעלמת מהדדיות
בין בני הזוג ,כך שבמידה וזאת הדוגמא שלנו להתנהגות ,עלולה להיווצר
כפייה או הסכמה של אחד מבני הזוג מתוך אי נעימות ,צורך לרצות או
אפילו פחד ומתוך כך עלולה להיווצר אלימות.
בנוסף חשוב לציין גם את תעשיית הניצול המיני שנלוות לתעשיית הפורנו.

 25דקות

***מחקרים מצאו שלצפייה מרובה בפורנוגרפיה השלכות על ההנהגות
המינית ועל המציאות החברתית :צפייה מרובה מובילה לפיתוח עמדות
שליליות כלפי נשים ,המעטה בחשיבות של אונס כעבירה ,נכונות לכפות
התנהגות מינית ,שכיחות מוגזמת של יחס קשוח ולא רגיש ,אי שביעות רצון
ממערכות יחסים קיימות וירידה באמון ובאכפתיות כלפי בני זוג אינטימיים.
אמרי למשתתפות כי חשוב לנו מאוד שהן יפתחו חשיבה ביקורתית בבואן
לצפות בתכנים מסוג זה .חשוב מאוד לומר כי אנחנו בעד יחסי מין טובים
ושיוויונים ובמקום פורנוגרפיה שמציגה תמונה מעוותת ולא מציאותית ישנן
אלטרנטיבות למשל ארוטיקה  -שם ההתנהגות המינית באה לידי ביטוי
כחלק ממכלול שלם של יחסים ,תוך כבוד הן לגבר והן לאשה.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”
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סכמי את התובנות העיקריות במפגש.
בקשי מכל משתתפת התייחסות להיכן פגשו אותה התכנים ומה היא
לוקחת מהמפגש.

| נקודת מפנה ערכת מערכי פעילות לנערות בנושאי מגדר ,פמיניזם והעצמה

 5דקות

מפגש
אחד
עשר

11

אלימות במערכת יחסים ונורות אדומות
רקע ורציונאל
אלימות נגד נשים הינה תופעה חברתית הכוללת אלימות פיזית ,אלימות מילולית ,תקיפה מינית והתעללות נפשית .בגיל
ההתבגרות חווים הנערות והנערים את מערכות היחסים הראשונות שלהם .על מנת לעורר מודעות יש לפתח חשיבה ביקורתית
בנוגע לשאלות שמעסיקות את הנערות והנערים במערכת היחסים :מהי מערכת יחסים בריאה? מהן נורות האזהרה שאני
צריכה לשים לב אליהן על מנת לא להיקלע לסיטואציות של אלימות מכל סוג שהוא.

מטרות
•המשתתפות יעסקו בשאלה מהי מערכת יחסים בריאה ותקינה
•המשתתפות יפתחו מודעות בנוגע לנורות אזהרה שמסמלות זוגיות אלימה
•המשתתפות יכירו את הנתונים הנוגעים לאלימות כנגד נשים

אביזרי עזר
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך השיעור 90 :דקות

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.

מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על פעילות ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

 5דקות

מפגש

11
אלימות במערכת יחסים
ונורות אדומות

הערה למנחה:
•במידה וזהו אינו המפגש הראשון יש לקחת בחשבון כי המשתתפות מכירות
את התוכנית ומטרותיה ולכן אין צורך לבצע חזרה.
•בנוסף במידה וזה אינו המפגש הראשון יש לקחת בחשבון כי המשתתפות
מכירות האחת את השנייה.

הערות ודגשים
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

תרגיל פתיחה
 הזוגיותהאידיאלית

חלקי את הקבוצה לזוגות ובקשי מכל זוג לרשום מהי בשבילן מערכת
זוגית אידיאלית
צייני בפני המשתתפות כי חשוב שיפרטו ויתנו דוגמאות.
למשל :לא מספיק לכתוב “שיאהב אותי” ,יש לכתוב מה זה אומר בעיני:
“שייתן לי את החופש שלי”“ ,שיעודד אותי כשאני עצובה” וכד’

 15דקות

כנסי את הזוגות למליאה ובקשי מהן להציג את התוצאות
רכזי את הדברים החשובים ביותר שעולים
דוגמאות לערכים/עקרונות שיכולים להעלות:
•כבוד הדדי  -כל צד מכבד את האחר :את החופש שלו/שלה ,את הבחירות,
את המרחב האישי.
•כל אחד מקבל את השני על חולשותיו וחוזקותיו.
•רגישות  -כל צד מפגין רגישות כלפי האחר.
•פרגון  -כל צד יודע להחמיא ,לעודד ,לשמוח בשביל הצד השני.

התמודדות עם
חוסר הסכמה

46

בואו נבחן מה קורה כשביני לבין בן/בת הזוג שלי אין הסכמה
בקשי משתי משתתפות לבצע את משחק התפקידים הבא( :מטרת משחק
התפקידים היא התמודדות עם קונפליקט במערכת יחסים)
משחק תפקידים :1
יוסי ומירי חברים כבר שנה ומאוד אוהבים .בימי חמישי יוסי אוהב ללכת
לשחק כדורסל ורוצה שמירי תבוא איתו ,אבל היא מעדיפה ללכת עם יעל
חברתה לסרט.
יוסי כועס וחושב שהיא לא אוהבת אותו מספיק.
משחק תפקידים :2
למירי יש יום הולדת ,יוסי הביא לה פרחים .מירי נעלבה ואמרה שציפתה שיקנה
לה את השמלה שרצתה כבר המון זמן .היא אומרת ליוסי שהיא מאוכזבת
משחק תפקידים :3
למירי יש ידיד טוב מהשכבה .הם מדברים המון בטלפון ,בפייס ,ולפעמים
נפגשים רק שניהם ,אצל מירי או אצל הידיד .יוסי מקנא ,וביקש ממירי
להפסיק את הקשר איתו.
דגשים לדיון:
•במערכות יחסים יש קונפליקטים
•כאשר אוהבים יש גם חילוקי דעות
•לא בכל הערכים יש הסכמה וזה בסדר .עדיין ניתן לאהוב
•באהבה יש ויתור אך לא על עצמך
•הדברות ותקשורת הם המפתח לקשר טוב.
הערה למנחה:
במידה ונראה לך כי הקבוצה אינה משתפת פעולה עם שיתוף בחוויות
אישיות או בגלל העבודה שהן חסרות ניסיון או מכיוון שלא נוצר מרחב
מספיק בטוח לשיתוף ,ניתן להעביר את הדיון מהאישי אל הפוליטי ,אנו
ממליצות על ניתוח השיר “לכל אחד יש” מילים :עוזי חיטמן

| נקודת מפנה ערכת מערכי פעילות לנערות בנושאי מגדר ,פמיניזם והעצמה

 30דקות

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

לכל אחד יש ת’אחת שלו
שתסגור איתו מעגל
לכל אחת יש ת’אחד שלה
שיבוא וייפול בגורל
כמו בגד לגוף
כמו אויר לנשימה
ובתוך הטירוף
הם מוצאים נחמה
ואת הנשמה המתוקה שלי
היחידה שמדליקה אותי
ואיתך אני כל העולם
ואיתך אני כל היקום
בלעדייך אני חצי בן אדם
בלעדייך אני בעצם כלום
לכל אחד יש ת’חלום שלו
שנדמה והנה הוא קרב
לכל אחת יש ת’חלום שלה
שיבוא ויסעיר את הלב
כמו מים לצמא
ולייאוש התקווה
ובים של קרירות
יש להם אהבה
ואת הנשמה המתוקה שלי...
נקודות לדיון במליאה:
•איזו מערכת יחסים משתקפת מתוך השיר?
•האם אתן חושבות שמערכת יחסים אידיאלית היא שני שלמים או שני
חצאים שמרכיבים שלם?
•מה הסיכון שמשתקף דרך המשפט” :בלעדייך אני חצי בן אדם ,בלעדייך
אני בעצם כלום”?
•בדיון שימי דגש גם על מערכות זוגיות חד מיניות.

זיהוי נורות
אדומות

חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות ותני לכל קבוצה תיאור אירוע ובקשי
מהן לדון בו

מפגש

11
אלימות במערכת יחסים
ונורות אדומות

•כשהוא שומע שאני מדברת עם חברות בטלפון הרבה זמן ,הוא מתרגז
ואומר לי שאין לי מה לדבר איתן כי הוא כאן בשבילי .לדעתי הוא צודק,
זה רק מראה לי עד כמה הוא אוהב אותי.
•לפעמים שאנחנו רבים הוא מקלל אותי וצועק עלי ,אחר כך הוא תמיד
מביא לי מתנות שוות.
•מה הוא בן אדם מעניין ,לא צפוי ,לפעמים אני לא יודעת איך יגמר איתו
הערב .אם הוא יהיה עצבני או רגוע ,יש לו הרבה מצבי רוח אבל זה מה
שאני אוהבת בו.
•מאוד חשוב לו איך אני ניראת .כל פעם שאנחנו נפגשים עם חברים שלו,
הוא אומר לי שאני צריכה להתלבש יותר צנוע ולא לדבר כל כך הרבה,
אני תמיד משתדלת בשבילו.
•בויכוחים הוא אומר לי שאני לא מבינה שום דבר ,לרוב הוא צודק.

 30דקות
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

סכמו בדיון במליאה מהן נקודות האזהרה שצריך לשים אליהן לב:
•בכל פעם הוא מצטער אחרי שהוא פוגע ואת  -סולחת
•אם הוא לא מעריך את דעותיך -ואת מסכימה איתו
•אם הוא מגביל אותך ואוסר עלייך לעשות דברים שאת אוהבת
•אם הוא רכושני וקנאי
•אם התנהגותו מאופיינת במעברים קיצוניים וסוערים
•אם הוא אלים פיזית ומילולית ( לא רק כלפייך )
•אם את מצייתת כל הזמן
במקרים בהן אתן חשות בסימני האזהרה ניתן לפנות לאחד ההורים ,למרכז
סיוע ,למורה בבית הספר.

סקירה
אלימות נגד
נשים

מתוך ריכוז נתונים אלימות נגד נשים לשנת :2012
•בשנת  2011נרצחו  19נשים על ידי בני זוגן (מספר שיא משנת )2004
לגבי שנת  2012אין עדיין תמונה מלאה עד ספטמבר  2012נרצחו  7נשים.
•בבית הסוהר כלואים  1,758אסירים על רקע אלימות במשפחה (לרבות
אלימות כנגד ילדים)
•בשנת  2011התקבלו ב 88 -המרכזים לטיפול באלימות המשפחה שמפעיל
משרד הרווחה  11,750מטופלים 67% .נשים.
•בשנת ( 2012עד  )7.11שהו במקלטים לשנים מוכות שמפעיל משרד
הרווחה  538נשים.
•בשנת  2011דווחו  4,761מקרים של אלימות במשפחה כנגד נשים.
•דיווחים שהתקבלו מהשירותים הסוציאליים או מבתי החולים על נשים
שנימצא או התעורר כלפיהן החשד שהן סובלות מאלימות ,מפולח לפי
סוג פגיעה:

 20דקות

•
•
•
•
•
•
•
•כ 17%-מהתוקפים הם בני משפחה או מישהו שהנתקפת הכירה.

סיכום :סבב
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•סכמי את התובנות העיקריות שעלו במפגש
•בקשי מכל משתתפת לומר מה היא לוקחת איתה מהמפגש

| נקודת מפנה ערכת מערכי פעילות לנערות בנושאי מגדר ,פמיניזם והעצמה

 10דקות

מפגש
שנים
עשר

12

מפגש עם פעילות וסיור בקואליציה
רקע ורציונאל
במטרה להראות את החיבור בין התיאוריה לפרקטיקה ,אנחנו רואות חשיבות במפגש של המשתתפות עם העשייה המתבצעת
בבית קואליציית הנשים בחיפה (במערך נביא גם חלופות במידה והתוכנית מתבצעת במקומות המרוחקים מחיפה) .קואליציית
הנשים מורכבת ממספר ארגונים הפועלים במתחם:
•קו סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
•“אשה לאשה”  -מרכז פמיניסטי
•איתך  -מערך משפטניות למען צדק חברתי
• כיאן  -ארגון פמיניסטי פלסטיני
•אסוואת  -ארגון נשים לסביות פלסטינאיות
הקואליציה שהוקמה לפני יותר מ 20-שנה ,שמה לה למטרה לקדם זכויות נשים בארץ ולהיאבק למען שוויון זכויות והזדמנויות
לנשים כנגד כל צורות האלימות לטובת נשים מכל גזע ,דת ולאום.

מטרות
•המשתתפות ייחשפו לעשייה הפמיניסטית הנעשית במתחם.
•המשתתפות יכירו פעילות מרכזיות.
•המשתתפות יחוו הלכה למעשה את האינטגרציה שבין התכנים שנידונו במפגשים לבין חיים הלכה למעשה על פי העקרונות
הפמיניסטים שדוברו והובאו לידי ביטוי במפגשים.

אביזרי עזר
•תאום שיחה עם פעילות
•תאום סיור במתחם
אורך השיעור 180 :דקות

הערה למנחה
את המפגש ניתן לשלב באמצע התוכנית או לקראת סיומה.

מערך הדרכה

הכרות והצגת
מטרות המפגש

במידה והתוכנית מתבצעת בחיפה/אזור חיפה ,הסיור בקואליציית הנשים
והמפגש עם הפעילות המרכזיות הוא הזדמנות מצויינת ליציאה מהשגרה
ומתן חוויה אחרת וייחודית למשתתפות .לכן אנו ממליצות להתחיל את
המפגש בהתכנסות קצרה .ניתן להחליט כי כל אחת מהמשתתפות מביאה
משהו קטן לארוחת בוקר משותפת.
דגשים להתכנסות:
•ספרי בקצרה על הארגונים הפועלים במתחם
•הציגי את מבנה היום :סיור ומפגש עם פעילות
•עודדי את המשתתפות לחשוב על שאלות שעלו להן במהלך המפגשים
והיו מעוניינות לנהל עליהן דיאלוג עם הפעילות
•צייני כי במהלך הסיור אנו מבקשות לשמור על השקט
•צייני כי חלק מהארגונים במתחם מחייבים אותנו לשמור על דיסקרטיות
(לדוגמא המרכז לנפגעות תקיפה מינית)

 30דקות
התכנסות וארוחת
בוקר

מפגש

12
מפגש עם פעילות
וסיור בקואליציה

נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

סיור במתחם

בצעי סיור במתחם.
הכירי למשתתפות את הספרייה וצייני כי זוהי ספרייה פמיניסטית אשר אוגרת
בתוכה מידע רב ומשמשת כמקור למחקרים ומידע לנשים וגברים רבים.

 15דקות

מפגש עם
פעילות

כנסי את המשתתפות במליאה והסבירי שכעת נקיים מפגש עם פעילות
מרכזיות ועם גורמים מרכזיים מכל ארגון בנוגע לפעולות המרכזיות
שמתבצעות בו.

 90דקות

שאילת שאלות
וסיכום תובנות

תני מקום לשאילת שאלות
בצעי סבב סיכום עם התחושות והתובנות שעלו למשתתפות לאחר הסיור

 35דקות

רעיונות לביצוע מפגשים חלופיים במידה והתוכנית מתבצעת במקומות המרוחקים מחיפה:
•אפשרות ,בתאום מראש לבקש ממספר פעילות מרכזיות להגיע לבית הספר ולספר על פועלה ועל העשייה של קואליציית
הנשים בכלל ו”אשה לאשה”  -בפרט.
•ניתן לקבוע סיור ,בתאום מראש ,באחת ממרכזי הרווחה הפועלים בעיר וזאת במטרה להתרשם ולהביא לידי ביטוי את העשייה
הפמיניסטית שדוברה במפגשים.
•ניתן לקבוע מפגש ,בתאום מראש ,של פעילות בתוך הקהילה שמבצעות ועוסקות בעשייה פמיניסטית.
•ניתן לחשוב ביחד עם המשתתפות על “תרומה לקהילה” שקשורה בעשייה פמיניסטית לדוגמא:
 ביצוע הפסקה פעילה לתלמידי בית הספר הצעירים יותר בנושא שדובר במפגשים והיינו רוצות להעלות את המודעות לגביו -ביצוע פעילות לנשים (ארוחת ערב קהילתית/הרצאה) באחת השכונות.
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מפגש
אחרון

13

מסע מסכם
רקע ורציונאל
את מפגש הסיכום בחרנו להקדיש ליצירת מרחב שיאפשר למשתתפות להתבונן על התהליך שעברו הן ברמה האישית והן
ברמה הקבוצתית .בחרנו לקיים אותו כמסע ,המעביר את המשתתפות דרך תחנות שונות בתוכנית.
מפגש הסיכום הוא גם הזדמנות מצוינת עבורנו לקבל משוב מהמשתתפות בנוגע לתהליך.

מטרות
•המשתתפות יעברו מסע שיאפשר להן להתבונן על תהליכים שעברו הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית.
•המשתתפות יתנו משוב על התוכנית (ניתן בכתב או בעל פה).

אביזרי עזר
•לוח  +טושים
•מקרן
•תחנות המסע  -שלט לכל תחנה
•מעטפות
•דפים בכל תחנה שניתן לכתוב עליהם וכלי כתיבה
•קופסא לאיסוף הפתקים בכל תחנה
אורך השיעור 90 :דקות

מערך הדרכה
נושא

פתיחה

תחנות המסע

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

•הציגי את מטרות המפגש  -היום נעבור מסע שיאפשר לכל אחת מאיתנו
להתבונן על התהליכים האישיים והקבוצתיים שעברנו ביחד במהלך
המפגשים .ברחבת החדר פזורות תחנות ,אתן מוזמנות לעבור בתחנות
ולמלא את המשימות.
•הדגישי בפני המשתתפות כי התהליך הוא תהליך אישי ולכן את מזמינה
אותן לעבודה אישית.

 5דקות

פירוט התחנות
•תובנות מרכזיות :כתבי  3תובנות מרכזיות שעלו לך במהלך  12המפגשים.
את הפתק הניחי בקופסא.
•קשיים :כתבי קושי מרכזי שחווית במהלך המפגשים המשותפים .את
הפתק הניחי בקופסא.
•ממה הכי נהנת :כתבי את  4הדברים מהם הכי נהנת במהלך המפגשים.
את הפתק הניחי בקופסא.
•מה היה חסר לי בתוכנית :כתבי מה היה חסר לך בתוכנית (נושאים לעסוק
בהם/תרגילים והפעלות בתוך המפגשים/ידע) את הפתק הניחי בקופסא.
•למה כדאי :כתבי  2סיבות מדוע כדאי וחשוב לעבור את התוכנית .את
הפתק הניחי בקופסא.

 15דקות
מעבר על כל
התחנות

מפגש

13
מפגש
מסכם
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

•מכתב לעצמך :כתבי מכתב לעצמך ובו את מפרטת לעצמך את התהליך
שעברת במפגשים .תובנות ודגשים שהיית רוצה להיזכר בהם .את המכתב
הכניסי למעטפה ורשמי את הכתובת שלך (בתחנה זו לא יתבצע עיבוד,
המכתבים ישלחו על ידי המנחה למשתתפות בסיום התהליך).
•מה למדתי על עצמי :רשמי משהו אחד שלמדת על עצמך במהלך המפגשים.
•על מה אנחנו צריכים לעבוד כחברה :רשמי מה התובנה המרכזית שלך
שאנחנו ,כחברה צריכות לעבוד ע ליה על מנת לייצר חברה שוויונית יותר.

עיבוד המסע

לאחר מילוי כל התחנות ,ניתן לבצע את העיבוד בשתי דרכים:
•חלוקה ל 4-קבוצות כאשר כל קבוצה מקבלת  2תחנות ועליה לקרוא את
כל מה שנאמר ולסכם תובנות מרכזיות .לאחר העבודה הקבוצתית ,כנסי
את המליאה ובקשי מכל אחת מהקבוצות להציג את המסקנות שלה.
•ניתן לבצע את העיבוד במליאה כאשר כל פעם לוקחים תחנה אחת (מלבד
תחנת המכתב) ,קוראים את הנאמר ומסכמים את התובנות המרכזיות
שעולות מהתחנה .במידה ואת בוחרת להשתמש באופציה זו כדאי מאוד
להשתמש בדפי ממו עם דבק על מנת שהמשתתפות ידביקו את התשובות
שלהן על בריסטול ובכך תוכל כל הקבוצה לראות את הדברים כתובים
והדבר יסיע בעיבוד.

 40דקות

משוב ופרידה

לאחר שעברנו את המסע ,נזכרנו בתהליך שעברנו ובתובנות שליוו אותנו
לאורך המפגשים ,חשוב לנו לתת לכן את הבמה לומר מה אהבתן בתוכנית
ומה פחות אהבתן ,על מנת שנוכל ללמוד ולהשתפר גם בעתיד.

 30דקות

הערה למנחה:
ניתן לחלק משובים למילוי בכתב או לבצע סבב עם התייחסויות חופשיות.
לאחר ביצוע הסיכום סכמי את התהליך מהעיניים שלך תוך שימת דגש
לדברים המרכזיים שעלו מהקבוצה לאורך התהליך.
כאן זה גם המקום להעצים את העשייה של כל אחת ואחת מהמקום שלה
כמשהו שתורם ומשפיע על שינוי המציאות (אמונה בעצמנו כנשים ,בכוח
שלנו ,הערנות שלנו לגבי סיטואציות בהן מתעורר דיכוי ,החשיבה הביקורתית
 -כל אלה יובילו לשינוי ושיפור במעמדנו כנשים).
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מפגש

13
מפגש
מסכם

53

מגדר

שינוי

פמיניזם
העצמה
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דיסק עם נספחים
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“אשה לאשה”  -מרכז פמיניסטי חיפה ,הינו קולקטיב פמיניסטי שנוסד בשנת .1983
מטרת “אשה לאשה” היא להביא לשינוי חברתי על ידי הפצת רעיון שוויון הזכויות
וההזדמנויות של כל הנשים באשר הן ,מיגור האפליה ,האלימות והדיכוי נגד נשים
ופעולה לסולידריות בין נשים.
פרויקט “נשים ,שלום ובטחון” אשר פועל במסגרת ““אשה לאשה”” ,שם לו למטרה
לקדם פרספקטיבה מגדרית -פמיניסטית להבנת המשמעויות ,ההשלכות והשפעות
של הסכסוך הישראלי  -פלסטיני על נשים החיות בצלו .דרכו אנו בוחנות את
המחירים והצרכים הייחודיים של נשים ונערות באזורי סכסוך ופועלות להעלאת
מודעות החברה בנושא .אנו מאמינות ביכולתן של נשים להוביל ולהנהיג שינוי חברתי
פוליטי דרך העלאת קולן הייחודי והבאת תובנות פמיניסטיות לנושאי בטחון ושלום.

“אשה לאשה”  -מרכז פמיניסטי חיפה
רחוב ארלוזורוב 118 ,חיפה  / 3327627טלפון ,04-8650977 :פקס04-8641072 :
דואר אלקטרוני / isha@isha.org.il :אתר האינטרנטwww.isha.org.il :
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