
 

 כרזות לשלב החלוקה לקבוצות בנוסף לכרטיסיית השאלות|  נספח א׳

 מצורפות חלק מהפרסומים והכרזות לצעדה בתל אביב. 

 וכו׳.  הקבוצה, לפי מה שיעניין את המדריכ.הסדר העדיפויות של ה ניתן להשתמש רק בחלק מהן, לפי

ניתן לשלוח לקבוצות החקר על מנת  –לפי מספר בדף הבא מצורף הסבר ומקורות מידע על כל כרזה 

 במציאת החומרים.  החניכות והחניכיםלהקל על 
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 הסבר ומקורות מידע על כל כרזה|  ׳בנספח 

ניתן להשתמש רק . , אך ניתן לצרף אותו לכרטיסיית השאלות גם לקבוצות החקרמדריכ.החלק זה מיועד עבור ה

במקום לחלק  –אופציה נוספת וכו׳.  קבוצה, לפי מה שיעניין את הדריכ.הבחלק מהן, לפי סדר העדיפויות של המ

 לקבוצות למידה, לבחור כרזות מרכזיות, להציג לכולם בשיתוף מסך ולדון בהן. 

 הסבר ומקורות מידע כרזה

 1כרזה מספר 

הנערות  כלאני צועדת בשביל 

והנשים שנפגעות יום יום 

 מתרבות האונס. 

 

  מה בתמונה?

שלטים של תלמידים שמשווים בין האונס באילת ובאיה נאפה לבין 

 התלמידות בבית הספר שלהן.

 

  באיזה נושא היא עוסקת?

העולה מהכרזה היא תרבות האונס: כל מה שבתרבות הסוגייה המרכזית 

שלנו והופך אלימות מינית לנורמלית. מצד אחד להתייחס לנשים כחפץ 

)חפצון( ולהאשים אותן בפגיעות המיניות שקורות להן, והמצד השני 

 –ת כתוצר של הומור או נובעת ממגדר להתייחס לכל התנהגות פוגעני

 ״בנים יהיו בנים״. 

 

 כאן: דוגמאות והסברים נוספים ניתן למצו

 ״שולפת ציפורניים״ הגדרה מהאתר

 ״תרבות האונס״ הגדרה מויקיפדיה

  ״בישראל יש תרבות אונס״  11.09.2020כתבה ממעריב 

 

 2כרזה מספר 

אני צועדת בשביל נערות 

שנאנסות ומנוצלות והאשמה 

 מופנית אליהן ולא לאנס 

 מה בתמונה?

 ים לאחר האונס באילת בקיץ האחרון. הפגנות של נערות ונש

 באיזה נושא היא עוסקת?

העולה מהכרה היא האשמת הקורבן ופגיעות מיניות  המרכזית ההסוגיי

בגיל ההתבגרות. האשמת הקורבן הוא השם של תופעה בה במקום 

להאמין ולתמוך לנפגעות תקיפה מינית מאשימים אותן בכך שנפגעו ״מה 

לבשת?״, ״למה לא עצרת את זה?״ ועוד. בעוד האשמה בכל מקרי 

על התוקפ/ת, בלי קשר הפגיעה המינית היא תמיד תמיד על מי שפגע, 

למעשים ולהתנהגות של מי שנפגעה. האשמת הקורבן מופנית גם לנשים 

נפגעות אלימות, כמו ״מה היא עשתה שעצבן אותו״. האשמת הקורבן 

היא חלק ממה שמאפשר לאלימות להמשיך ולקרות, ומנציחה קשר 

שתיקה ובושה, כך שנשים רבות מתביישות בפגיעה שלהן ולא חושפות 

 או פונות לעזרה. אותן 

https://www.sholefet.com/מהי-תרבות-האונס/
https://www.sholefet.com/מהי-תרבות-האונס/
https://www.sholefet.com/מהי-תרבות-האונס/
https://he.wikipedia.org/wiki/תרבות_אונס
https://he.wikipedia.org/wiki/תרבות_אונס
https://he.wikipedia.org/wiki/תרבות_אונס
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-789361


 

 3כרזה מספר 

אני צועדת בשביל אלו שהעזו 

להתלונן וראו איך התוקף שלהן 

 זוכה להקלות בעונש

 מה בתמונה?

תמונות: המורה אביתר גרוס, השחקן משה איבגי ורונן ביטי, אוסף 

 בצירוף כותרות מהעיתונות על גזרי הדין המקלים שקיבלו. 

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

והטרדה מינית מכל סוג שהוא אינם  דין בענייני עבירות מיןפסקי 

מרתיעים את עברייני המין ואין בכוחם לצמצם בכהוא זה את המעשים 

המגונים, את מעשי האונס ואת ההטרדות המיניות מכל הסוגים 

 .האפשריים

במקום שפסקי דין ישמשו כחלק ממעטפת המניעה או לפחות יביאו 

ההטרדות המיניות ועבירות המין, הם דווקא  לצמצום משמעותי של מגפת

ירתיעו נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ועבירות מין מהגשת תלונה 

 .במשטרה ומניהול המערכה נגד הפוגעים במסגרת ההליך הפלילי

 

 לקריאה נוספת

 במאקו על ההקלה בעונשם של משה איבגי ורונן ביטי כתבה

 

 4כרזה מספר 

אני צועדת בשביל נשים 

שלכודות בבית עם התוקף 

 שלהן

 מה בתמונה?

כותרת מהעיתון המדווחת על עליה באלימות נגד נשים בתקופת 

הקורונה, תמונה מהפגנה נגד אלימות כלפי נשים וכרזת מחאה על 

 אלימות בתקופת הקורונה. 

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

נשים רבות חוו מאז ההוראה להסתגר בבתים אלימות קשה מצד בני זוגן, 

 .ום המסוכן ביותר עבורןהפך למק -והבית, מקום המבטחים בשגרה 

 5כרזה מספר 

אני צועדת בשביל כל הנשים 

שסובלות מאלימות על רקע 

 מגדרי 

 מה בתמונה?

כותרת עיתון על פטירתה של הפעילה הטרנסית מאיה חדד לצד 

שנפרטו  תמונתה, והשלט ״יהי זכרן מהפכה״ המוקדש לכל הטרנסיות

 כתוצאה מהאלימות שהופנתה אליהן על בסיס יום יומי. 

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

בישראל ספגו  יות/מחצית מהטרנסג'נדרים 2015-על פי מחקר שנערך ב

. במקרה של נשים טרנסיות, נוצרת אלימות פיזית בשל זהותם המגדרית

 . הצטלבות בין האלימות והשנאה כלפיהן גם כנשים וגם כטרנסיות

 

 6כרזה מספר 

אני צועדת כי גם במשבר הזה 

נשים הן אלו שמשלמות את 

 המחיר 

 מה בתמונה?

של נשים  ואבטלה פיטורים עלעיתון וגרפיקה של סטטיסטיקה  תכותרו

 בקורונה. 

 

https://www.mako.co.il/video-blogs-specials/Article-78ba0ad4c33d371027.htm


 

 באיזה נושא היא עוסקת?

סופגות יותר נשים במהלך הקורונה  -על פי נתוני שדולת הנשים בישראל 

שכר, מתקשות לחזור לעבודה, עובדות במקצועות  פיטורים וקיצוצי

 .שחושפים אותן להידבקות וסובלות מאלימות בבית

 7כרזה מספר 

אני צועדת בשביל מי שסובלת 

מאלימות כלכלית, אלימות 

 שקופה בעיני קובעי המדיניות 

 מה בתמונה?

 כותרת מהעיתון וצילום חלקי של הדיון בכנסת על אלימות כלכלית השנה. 

 

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

במקרים אופייניים המזוהים כאלימות כלכלית, בן זוג אחד מונע מבן הזוג 

האחר הוצאת כספים כמעט באופן מוחלט, ללא קבלת אישור ממנו. ייתכן 

שבן הזוג מונע אחזקת צ'קים ו/או כרטיסי אשראי, שואל על כל הוצאה 

רו. מאפיין נוסף כספית ומביע כעס כאשר יש הוצאת כספים ללא אישו

המזוהה עם אלימות כלכלית הוא העברת כספים משותפים למקומות 

מסתור שאין לבן הזוג ידע עליהם ו/או גישה אליהם. אלו יכולים לכלול 

חשבונות בנק או תיקי השקעות שלאחד מבני הזוג אין ידע או גישה אליהם. 

נמנע  מכיוון שמערכות רבות בחברה, מתייחסות למשפחה כיחידה אחת,

לעתים סיוע לקרבנות אלימות כלכלית, שכן כל עוד אין תלונה, החברה 

 מסביב אינה מזהה כל בעיה. 

  



 

 8כרזה מספר 

אני צועדת בשביל כל הנערות 

והנשים שחוות אפליה מגדרית 

 על בסיס יום יומי 

 מה בתמונה?

מחאה של נערות בבית ספר בגלל שלא נתנו להן ללמוד עם מכנסיים 

 קצרים. 

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

 סטולובי: כותבת ד"ר טלי

 !לכולם תמיד יש מה להגיד על מה שנשים לובשות, תמיד"

נשים תמיד נסקרות מכף רגל  ,ובאיזו תקופת חיים, לא משנה באיזה גיל

 .ומקבלות ציון על המראה שלהן ,ועד ראש

 תפקיד האישה הוא -ואיתם המסר המתמיד  ,גם ביקורת וגם שבחים

 'להיות'.ורק אחר כך ות' להירא'דם כל קו

 

 9כרזה מספר 

אני צועדת בשביל שהמדינה 

תפעל למניעת רצח נשים 

 ולזכרן של כל הנשים שנרצחו 

 מה בתמונה?

 על רקע מגדרי. 2020, שנרצחו מתחילת שנת 20נשים, מתוך  19

 

 באיזה נושא היא עוסקת?

נשים בשנה על ידי  30במהלך השנים האחרונות נרצחות בישראל מעל 

קרוביהן. במרבית המקרים הרוצח הוא בן הזוג. כמחצית מהנשים 

הנרצחות בשנים האחרונות הגישו תלונות למשטרה בגין האלימות נגדן, 

 אך לא קיבלו מענה מספק שימנע את מותן.

מבהילים: על פי מדד  רצח הוא הביטוי הקיצוני ביותר לבעיה שמימדיה

 האלימות של ויצו, בישראל 

אלף נשים מוכות וכחצי מיליון ילדים שעדים לאלימות.  200-חיות כיום כ

 תיקים בגין אלימות  50בכל יום נפתחים בממוצע 

אלף נשים נפגעות אלימות טופלו בשנה  13-במשפחה ובסך הכול יותר מ

 האחרונה ברשויות השונות.

חלים מאבקים ודרישות להעברת תקציבים לטיפול בשנתיים האחרונות 

ולקיחת אחריות מצד המדינה, שלא משקיעה את המשאבים הנדרשים 

 למיגור האלימות והרצח.

 

 

  



 

 | היכרות עם ארגונים ומענים נספח ג'

 שימו לב

 חשוב לקבל ייעוץ וליווי מקצועי אך ורק מגורם המומחה בתחום האלימות על רקע מגדרי. •

 האם הגורם הטיפולי הוא אכן מומחה בתחום. חשוב לוודא •

 חשוב מאוד לשתף גם גורם מקצועי וקרוב/ת משפחה או חבר/ה •

 מוקדי חירום סביב השעון

 | משרד הרווחה )סיוע בכל השפות( 118 •

 | מוקד חירום שקט בהודעות סמס )משרד הרווחה( 055-7000128 •

 * | עמותת ל.א. ואונלייף )סיוע בכל השפות(6724 •

 דתיות וחרדיות –עמותת בת מלך  1800 – 292333 •

 | הרשות המקומית שלך 106 •

 | מוקד סיוע משפטי חינם 073-3927747/48/49/50 •

 | קו לגברים במעגל האלימות )ויצו(  1-800-393-904 •

 לגברים דתיים 02-5328000 •

 | קו חירום לנשים ערביות 04-6566813 •

 | נשים ערביות במרכז )נעם( 08-9965008 •

 | לנשים דתיות 02-6730002 •

 | רוח נשית 072-2507770 •

 נפגעות תקיפה מינית

 | מענה על ידי נשים 1202 •

 | מענה על ידי גברים 1203 •

 052-8631202וואטסאפ מרכז סיוע |  •

 צ'אט סיוע | 'קול מילה' בגוגל

  



 

  סוגי אלימותת | נוספת למחנכ והעשרה הרחבה

 אלימות פיזית

נשים ונערות רבות נמצאות במערכות יחסים עם בני זוג המתעללים בהן לרוב בצורה פיזית, אך גם מילולית, 

 מינית או נפשית. 

 אלימות נפשית

אלימות נפשית כוללת השפלה, איומים, אלימות מילולית ובידוד חברתי. על אף שהתנהגויות אלה בפני עצמן 

אינן משאירות סימנים גופניים, הן עשויות להוביל למצבים של חרדה מהאפשרות למימוש האיומים. ההשפלות, 

ל האישה ובתחושת ההאשמה והביקורת עלולות לפגוע משמעותית בדימוי העצמי וההערכה העצמית ש

המסוגלות העצמית שלה. אלימות נפשית יכולה לבוא לידי ביטוי לעתים בשתיקה ארוכה מכוונת או בהתנהגות 

אגרסיבית, שבה במקום ביטוי הכעס בצורה גלויה ובשיחה, עושה זאת האדם על ידי התנהגות תוקפנית -פסיבית

 (לדוגמה: טריקת הדלת) 

 אלימות מינית

תקיפה בעלת אופי מיני המתבצעת כלפי אדם ללא הסכמתו או בניגוד לחוק. היא כוללת מגע תקיפה מינית היא 

בעל אופי מיני באמצעות גופו של התוקף או באמצעות חפץ. העבירות מוגדרות על פי החוק והן: מעשה מגונה, 

ם להבחין בין אונס ומעשה סדום בכפייה (יש הרואים גם בהטרדה מינית סוג של תקיפה מינית, ויש המעדיפי

השתיים). בהתאם לכך כל אקט מיני המאופיין בהתנגדות נחשב כאלימות מינית, ולכן יכול להתקיים גם בין בני 

זוג וזוגות נשואים. בתרבויות מסוימות ישנם גברים הסבורים כי בידם הזכות להכריח את בת זוגם לקיים עמם 

החוק במרבית מדינות העולם המערבי. דוגמה נוספת  יחסי מין גם ללא הסכמתה, אך הדבר נחשב לאונס על פי

(תקיפה בין אנשים שזה עתה הכירו, למשל במהלך דייט,  - Rape Dateלאלימות מינית היא "אונס דייטים" (

ללא הסכמתו של אחד מהם. כיום אחוז אחד מהמתלוננות במרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית מתלוננות על 

יא כי אחוז הנפגעות גבוה יותר, בשל האשמה עצמית של האישה וקושי לקבוע אונס בדייטים, אך ההנחה ה

 לעצמה האם האירוע נחשב אונס. 

  אלימות כלכלית

במקרים אופייניים המזוהים כאלימות כלכלית, בן זוג אחד מונע מבן הזוג האחר הוצאת כספים כמעט באופן 

קת צ'קים ו/או כרטיסי אשראי, שואל על כל הוצאה מוחלט, ללא קבלת אישור ממנו. ייתכן שבן הזוג מונע אחז

כספית ומביע כעס כאשר יש הוצאת כספים ללא אישורו. מאפיין נוסף המזוהה עם אלימות כלכלית הוא העברת 

כספים משותפים למקומות מסתור שאין לבן הזוג ידע עליהם ו/או גישה אליהם. אלו יכולים לכלול חשבונות בנק 

ד מבני הזוג אין ידע או גישה אליהם. מכיוון שמערכות רבות בחברה, מתייחסות או תיקי השקעות שלאח

רבנות אלימות כלכלית, שכן כל עוד אין תלונה, החברה מסביב ולמשפחה כיחידה אחת, נמנע לעתים סיוע לק

 בעיה.  אינה מזהה כל

  



 

 טהמעגל כוח ושליתרשים 

 


