
 

  

 מגדרית נחותה  פרקטיקהנשיות כ

 

 מטרות 

 הכרות עם שדות בהם נשים מוחלשות גם היום .1

 כי החלשה רציפה של נשיות )לא רק של נשים( מביאה לעליונות של גבריות -ההבנה .2

 לשימוש באלימות והשקטההיא מייצרת אפשרות  -שכשיש תפיסה מגדרית עליונה -הבנה נוספת .3

 מהלך

מטרת המפגש שלנו הוא להבין איך אנחנו כקבוצה להט"בית קשורים/ לא  -נתחיל בהקדמה למפגש .1

קשורים למאבק הנשים למען בטחון שצובר תאוצה בשבועות האחרונים. אין פה בחדר אשמים, בין 

אשמות. אנחנו כן ננסה אם מגדירים עצמן נשים או לא. השיח צריך להיות שיח מקדם ולא מנציח ה

פרקטיקה מגדרית נחותה, ולאחר להבין יחד שדות מרכזיים בהן נשיות )ולא נשים בהכרח( נתפסת כ

 מכן ננסה להבין יחד מה יש לנו לעשות עם זה. 
 

מונמכת או נתפסת  –נתחיל בסבב בו ננסה לתאר חוויה בה הרגשנו שהנשיות שיש בנו )ויש בכולנו(  .2

שצחקו עליהם בעת שעשו משהו שמתיישב כמעשה נשי, נשים שבעת שהפגינו כנחותה )גברים 

 בכל מיני צורות קיבלו יחס שונה וכו'( –נשיות 
 

"הוא חזק הוא רגישה" של אריאלה פרידמן, בטקסט שלה אריאלה מייצרת לנו  –נקרא ביחד את  .3

וא יחד ולעצור סקירה של תפיסות גבריות ונשיות, שישמשו לנו כמצע להמשך השיח. חשוב לקר

בנוסף נאתגר את המשתתפות לתת דוגמאות מהחיים שלהם בעקבות מה  -לענות על שאלות

 שעולה. 
 

 

 קבוצות, כל קבוצה תצפה בסרטון: 3נתחלק ל .4

 בסרטון שעוסק בנשים במרחב הציבורי )אם נשים היו מטרידות גברים( -קבוצה א'

https://www.youtube.com/watch?v=mX4Q7swGyzg 

 בסרטון שעוסק בנשים בשוק העבודה -קבוצה ב'

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1270132085&featur

cXSEE-e=iv&src_vid=mX4Q7swGyzg&v=i3Xyq 

 בסרטון שעוסק במיניות נשית כטאבו -קבוצה ג'

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1271983843&featur

cXSEE&v=z84sML8jgQ4-e=iv&src_vid=i3Xyq 

 

 כל קבוצה תענה על אותן השאלות:

 מה המצב המתואר בסרטון? •

 האם זוהי הגזמה או מצב ריאלי?  •

 תן מנציח? איזו מציאות העניין שראי •

 מה אתן מרגישות שניתן לעשות עם זה?  •

 

 נחזור למעגל וכל קבוצה תשתף בסרטון שצפתה ובעיקר בתשובות לשאלה האחרונה.  .5
 

'( וננסה יחד להבין מה אנחנו כאחווה בנקריא את המטרות של השביתה של יום שלישי )נספח  .6

 ות לעשות? בקמפוס יכול



 

  

 אריאלה פרידמןהוא חזק, היא רגישה 

ההבדלים בהתייחסות למינים, המופיעים כבר בגיל צעיר, מקבלים חיזוק במשך השנים, ונוצרת רשת 

אלה הם הסטריאוטיפים המיניים. ואמנם,  -ענפה של דימויים וציפיות לגבי מה שקרוי נשי וגברי

הציגו תמונה מאוד עקבית של כשנתבקשו אנשים מבוגרים לתאר את ההבדל בין המינים, הם 

 הדמות הנשית והדמות הגברית.

 

לקבוצות שונות של גברים ונשים בארץ ובארצות הברית ניתן שאלון שכלל מגוון של תכונות אישיות, וכן את 

שזהו גבר  -ההוראות הבאות: "תאר לך שאתה עומד לפגוש אדם בפעם הראשונה, והדבר היחיד הידוע לך עליו

שאיזו מידה אתה מצפה שכל פריט יאפיין אותו אדם". התכונות שהתקבלו כמאפיינות את הגברים היו: בוגר. ציין 

עצמאות, אובייקטיביות, אקטיביות, תחרות, הגיון, הרפתקנות, בטחון עצמי, מנהיגות, שאפתנות, תוקפנות, 

שות, טקט, הבעת רגשות, ישירות ועוד. במפגש עם אשה, התכונות המצופות היו שונות. הן כללו עדינות, רגי

התכונות  -פגיעות, סדר, צורך חזק בביטחון. ההבדלים שהתקבלו היו לא רק בתוכן התכונות אלא גם בהערכתן

הגבריות תוארו כרצויות יותר מבחינה חברתית. העובדה שנשים וגברים נתנו אותה הערכה, מצביעה על כך 

 שאין הבדל בין המינים בתפיסה הסטריאוטיפית.

 

תחים את רשימת האפיונים המיוחסים לגברים ונשים רואים שני תחומי התייחסות עיקריים. האחד, כשמנ

"גברי", מתייחס למכלול של תכונות הקשורות להפעלה והישגיות. השני, "הנשי", מתייחס לתכונות הקשורות 

 -האחד, דחף הכוחבהענקה, ביטוי אמוציונליות וחום. תחומים אלה מבטאים שני צרכים בסיסיים באישיות. 

הצורך לתת ולקבל חום, "להיות  -הרצון להשפיע, להשיג, להתקדם, לפרוץ, להתפתח; והשני, דחף האהבה

אישי. מילוי שני צרכים -עם" ולהביע רגשות. הראשון מפונה לעולם שמסביב, והשני מתייחס בעיקר לתחום הבין

 אלה חשוב להתפתחות האישיות המלאה.

 

יני מעודדים כל מין לפתח רק צד אחד באישיותו, ונמנעים או מדחיקים את הצד השני, בחינוך סטריאוטיפי מ

למרות שאינו פחות חשוב. כך נוצרים עיוותים באישיותו של הפרט. הנשים אינן מקבלות לגיטימציה חברתית 

יר להרגיש ולהפעיל את כוחן ועצמאותן, ואילו הגברים אינם מקבלים עידוד לפתח את רגישותם או להכ

מכוונת להרגשה  -מכוון להפעלה ולעיסוק באובייקטים; היא -בפגיעותם. בקצרה, בחינוך סטריאוטיפי מיני, הוא

ולעיסוק באנשים. ושניהם מוגבלים, כי חלק חשוב באישיותם אינו בא לידי ביטוי. ההתפתחות בשני הכיוונים 

 ב ומעשיר יותר.בעת ובעונה אחת היתה מאפשרת לאדם תחום התנהגויות והתנסויות רח

 

העונש על אי מילוי נורמה חברתית מתבטא בדרך כלל בהדבקת תווית של סטייה או בדחייה. במקרה של 

הנורמות המיניות העונש טמון בהתקפה על הזהות המינית. אם גבר יתנהג בצורה הסותרת את התפיסה 

רת את הציפיה מנשים, הנוטלת הגברית, הוא יואשם בכך ש"הוא לא גבר". באופן דומה אשה שהתנהגותה סות

לעצמה תכונות "גבריות" של שאפתנות, עצמאות ומנהיגות, עלולה לקבל תווית של "לא נשית". תוויות אלה 

 עלולות להוות מחסום חזק לביטוי ולהתנהגות החופשית של נשים, ועוד יותר מכך, של גברים. 

 

 

 



 

  

 אני_אישה_אני_שובתת#

* דורשות פתרון מיידי לאלימות כלפי נשים -לא הולכות לעבוד  4.12ב * 

 

** في الساعة السابعة والنصف مساًءا תתקיים עצרת ארצית בתל אביב. המיקום יפורסם בהמשך  19:30בשעה 

 **.ستنطلق مظاهرة قطرية في تل ابيب. سيعلن عن المكان الحقًا

 

 ↡ العربية

 

נשים שנרצחו רק משום שהן נשים 24בשנה האחרונה נחצה גבול בלתי נתפס של  .  
יקתה של הממשלה שמסרבת לקחת אחריות ולשנות את המצב. פעם זעקות הנשים נקברות תחת שת

  .אחר פעם קוברים תכניות, מתעלמים מהקורבנות ומשאירים חצי מהאוכלוסיה לא בטוחות

 .אנחנו במצב חירום, זה הזמן, אם לא נתעורר עכשיו לא נתעורר לעולם
זה קצה הקרחון של פערי  -ת רצח זה נקודת הקיצון של העובדה שאני מוטרדת ברחוב, בעבודה או בבי

השכר, של הערות פוגעניות, של חפצון, של הסללת נשים למקצועות בשכר נמוך, של נשים בזנות, של 

 .חינוך מגדרי בבתי ספר. זו תוצאה של אלימות ואפליה מגדרית שכולנו מרגישות בכל יום ובכל מרחב

תצטרף -את בפנים. אם אתה גבר  -אם את אישה  .! 

 

** ורשותאנחנו ד **  
מליון שקלים עבור תכנית החירום למניעת אלימות כלפי  250את העברת התקציב שהובטח ונתקע של 

זרועות: תכנית שיקום ציבורית לנפגעות אלימות במשפחה, תכנית שיקום  4נשים. התכנית תכלול 

 .לתוקפים, חינוך והסברה, ושינוי מדיניות מקיף במשטרת ישראל בטיפול באלימות במשפחה

 

نطالب بحّلٍّ فورّي إلنهاء العنف ضد النساء -لن نذهب للعمل  4.12في تاريخ   

إمرأة وفتاة، قُتِلت هذه النّساء فقط لُمجّرد كونهّن نساءً  24في السنة األخيرة حصدت الجريمة ضّد النّساء أرواح  . 
ور في سبيل تغيير الوضع الّراهن. مراًرا تُدفن صرخات النساء تحت صمت الحكومة اإلسرائيلية التي ترفض ان تأخذ زمام األم

 .وتكراًرا تُجهز الحكومة على المخططات وتتجاهل تزايد أعداد الضحايا تاركةَ نصف المجتمع تحت تهديد وخطر مستمّرين

 .نحن في حالة طوارئ، آن األوان، وإن لم نستيقظ اآلن فلن نستيقظ أبًدا
هذا األمر هو  –تعّرض لها من مضايقات في الشارع، في البيت او في مكان العمل القتل هو الذّروة لمجمل أعمال العنف الّتي أ

جانب صغير فقط من مشكلة أكبر، تتجّسد في فروق األجور، المالحظات المؤذية، التّغريض، توجيه النّساء لمسارات مهنيّة 

  .بأجور متدنّية، العمل في الزنا وللتربية على أسس جندريّة في المدارس

ا هو نتيجة للعنف والتّمييز على أسس جندريّة وهو ما نشعر به في كّل يوم وفي كل حيّز أو مساحةكل هذ . 
فأنت معنا وجزء ال يتجّزأ من هذا النّضال. إن كنَت رجالً انضّم إلينا –إن كنِت امرأة   

 
  انا امرأة وانا أعلن عن اضرابي

 
مكتب؟ هايتك؟ دّكان صغير؟ مصلحة تجاريّة صغيرة، متوسطة او  تريدين ملصقات؟ أصحاب مصالح تجاريّة؟ مجّمع تجارّي؟

 !كبيرة؟ حان الوقت لكي تقفوا إلى جانبنا لتغيير الواقع، أعلنوا عن انضمامكن لإلضراب

 
 مطالبنا

 

 مليون شيكل التي ُوعدنا بها من أجل النّهوض ببرنامج الطوارئ لمناهضة العنف ضد النساء. 250نطالب بتحويل ميزانيّة 

أذرع: برنامج تأهيل عام للمتضررات جّراء العنف العائلّي، برنامج تأهيل للُمْعتَدين، التّربية وزيادة  4تحتوي هذه الخطة على 

 الوعي، وتغيير شامل في سياسة الشرطة قي كّل ما يخّص التعامل مع العنف األُسريّ 

 

 

 


