
 

 יום המאבק באלימות נגד נשים |  פעולה

  | רקע

בדצמבר  17-בכמועד בין לאומי מאז הוכרז על ידי האו"ם  ,בנובמבר 25-אלימות נגד נשים חל בביום המאבק 

ת מודעות ציבורית לעובדה ו. במסגרת ההכרזה על יום המאבק, קרא האו"ם לממשלות העולם להעל1999

אלימות , ובבית , אלימות במשפחהופגיעות מיניות הינן קורבנות לאונסנשים בכל העולם אוכלוסיית הש

בנוסף, האו״ם קרא למדינות  .כלכלית, אלימות רגשית, וצורות נוספות של אלימות על רקע היותן נשים

הנתונים אודות היקף האלימות נגד נשים, אשר לרוב אינם גלויים החברות בו לפרסם לקראת מועד זה את  

 ך נוספות להעלאת מודעות. , כדרלציבור

כיום למאבק באלימות כלפי נשים, בעקבות של המאה הקודם צוין  60-תאריך זה נקבע כיוון שהחל משנות ה

הוצאו  שלוש אחיות למשפחת מיראבל 1960לנובמבר בשנת  25-הוצאתן להורג של שלוש לוחמות חופש. ב

להורג בשל פעולות המחאה שלהן נגד המשטר הדיקטטורי ברפובליקה הדומיניקנית. מאז הן הפכו לסמל 

 למאבק לחופש ולפמיניזם בכל העולם. 

 

כפשע מוכר , פשע על רקע מגדר, Gender Crime המונחבארה״ב בחוקי המשפט המדינתיים והפדרליים 

״פשע שנאה״ כולל עבירות אלימות שקרו על בסיס שנאה לקבוצה חברתית, על בסיס דעות קדומות  שנאה.

ההכרות האישית, אלא על תפיסה ונורמות חברתיות. משמע, הפגיעה לא מבוססת רק על ההיבט האישי ו

: אונס, הטלת מום בעברי מין, זנות בכפייה מתייחס לעבירות בארה״ב פשע על רקע מגדר חברתית רחבה.

הוגדרו כפשעי שנאה. בארץ  2018-בארה״ב מקרי האונס ב 104,806מקרי אונס מתוך  13והריון כפוי. 

לא הוכרו כפשעי שנאה על בסיס מגדרי. עד  הגדרת עבירות האלימות בכללה והאלימות בפרט כלפי נשים

ת, מערכות החינוך והרווחה, לא ישנו את גישתן לאלימות כלפי נשים, נשים תמשכנה רושהרשויות, התקש

להירצח כאן ללא דין וחשבון. עד שהחקיקה לא תשתנה ותחמיר את הענישה של רוצחים גברים הרוצחים 

אותה החומרה של שבה מתייחסים לרצח על רקע לאומני, הרצח נשים כי הן נשים, ותתייחס לרציחות האלה ב

 ״.רומנטיהשקט נגד נשים יימשך. במקום זה, רצח נשים מתואר בעיתונות כ״רצח על רקע 

ף התמורות וההתקדמויות הרבות במעמד האישה ובתפיסות מגדריות, אי שוויון מגדרי ותפיסה על א

אלימות כלפי נשים עלולה לקרות בכל סטריאוטיפית של נשים כנחותות קיימת גם היום, וגם בארץ שלנו.  

כלכלי, מקום ולהיות מופנית כלפי כל אחת, ללא קשר למאפייניה. התופעה חוצה מגזרים, עדות, ומעמד 

 .ומתקיימת בכל שכבות האוכלוסייה

 

בשנה האחרונה, עם התפרצות הקורונה והשלכותיה על חיינו, אנו רואות את מצבן של נשים בישראל הולך 

ם מי שפוגע בהן, אפיוני האלימות בבית הולכים ומקצינים, ונחלש: נשים שסובלות מאלימות כלואות בבתים ע

הטרדות מיניות ופגיעות מיניות לא פוסקות בשל המרחק החברתי וממשיכות לקרות בכל גיל ובכל מקום, 

 האבטלה בקרב נשים ומקצועות שנתפשים נשיים הולכת וגדלה, ועוד. 

ים בישראל, ונקבל מתוכן תמונת מצב זה נסקור תופעות מרכזיות של אלימות כלפי נשפעולה במערך 

למעמדן בחברה הישראלית. אנו מזמינות את כל הצוותים החינוכיים ליצור איתנו קשר להמשך פעילות, 

  שתתמקד בתפקידים וסטריאוטיפיים מגדריים, בכדי לקדם יחסים ומיניות בריאה ומיטיבה. 

 

 



 

 דגשים למחנכת  |

  נחשפו לאלימות ולקשרים סיכוניים קבוצהב מהחניכות והחניכיםשייתכן וחלק יש לקחת בחשבון 

בעצמם, במשפחה, או בסביבה הקרובה שלהם. חשוב לשים לב לכך, להיות רגישות במהלך 

, ולהזמין לשיחה אחריו. בנוסף, חשוב לוודא שהשיחה לא גולשת לחוויות ושיתופים אישיים פעולהה

השיחה היא למידה וביקורת  – הרחקהנבנה כך שתהיה  מערךזוהי לא הבמה לכך. באופן מכוון ה –

 חברתיות, ולא שיתוף אישי.  על תופעות

  וגם עבור מי שלא נחשפו באופן אישי וקרוב לתופעות אלו, המפגש יכול להיות .ותחניכיםעבור אותם ,

, מישהו/י מרגיש/ה צורך לדברשבמידה והמפגש ובסיומו יש להזכיר בתחילת מציף, קשה או מעציב. 

מעותי/ת אחר בחייהם שאפשר או לחשוב על מבוגר/ת מש – אלינו המדריכים/ותאפשר לפנות 

  לפנות אליו.

 למסגרת הפעולה בנוסף, כדאי להזכיר כתובות שונות רלוונטיות מחוץ 
 

  קווי מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

לחפש בגוגל  –| צ׳אט קול מילה  1203 –| קו סיוע מענה ע״י גברים  1202 –קו סיוע מענה ע״י נשים 

 .קישוראו ב

 לפעמים גם אם לא קרה לנו משהו, אלא "רק" היינו עדים לפגיעה, זה משפיע עלינו ויכול להיות קשה

 חשוב לדבר על זה. להזכיר שהפניה למרכזי הסיוע היא אנונימית. –ומעיק 

 הבין לאומי | מחאות ברחבי הארץ לציון יום המאבק 

 הפגנות מחאה וצעדות מסורתיות בשלוש הערים הגדולות:

  .הפגנה בתל אביבעמוד אירוע בפייסבוק של ה

  .ההפגנה בירושליםעמוד אירוע בפייסבוק של 

 .חיפהעמוד אירוע בפייסבוק של ההפגנה ב

  

 פעולהמהלך ה| 

   שימו לב:

מותאם לזום אך ניתן לקיים אותו גם במפגש פנים אל פנים, בהדפסת העזרים ושימוש בלוח או המערך 

 כרטיסיות ריקות עבור שאר המתודות.  

)הסבר מפורט  Mentimeter| מנטימטר )עבור ענן מילים(  Padletט : פאדלפעולהאתרים בהם נשתמש ב

 בהמשך(

 כאןבזום מלווה מצגת אותה תוכלו למצוא  פעולהאת ה

 פתיחה .1

, ותזכורת על כך הוההתנהלות ב ההקרוב הפעולה על יום המאבק, הסבר על הפתיחה תכלול רקע

 , בקהילה, ובארגונים שונים במידה והתכנים מציפים. באיגישיש כתובות שניתן לפנות אליהן 

 :לדוגמא

https://www.kolmila.org.il/
https://www.facebook.com/events/828449377922477/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/483971222563599
https://www.facebook.com/events/399776971051132/
https://he.padlet.com/
https://www.mentimeter.com/login?continue=%2Fapp&authenticated=false
https://docs.google.com/presentation/d/1j_WMmRN2Ph_sOpSeSb9Bu1nx2jq8IUuQC3yKSBZhX24/edit?usp=sharing


 

אלימות כלפי נשים. נגד מאבק ל לאומי-הבין יוםהזה  השנה יום רביעי בשבוע,, לנובמבר 25-ב

אלימות כלפי נשים כוללת צורות שונות של אלימות: אלימות פיזי, נפשית, כלכלית, מינית, ועוד. זו 

תופעה כה חמורה ומשותפת לכל כך הרבה חברות ואוכלוסיות, שהאו״ם קבע שיש לציין בכל מדינה 

 את המאבק בה, ולפעול על מנת לצמצם אותה. 

נכיר תופעות של אלימות כלפי נשים, או אפיונים של מעמד האשה בישראל ונתונים  פעולהבמהלך ה

זהו נושא שלא פשוט לדבר עליו, של השנים האחרונות, וכן השפעות של משבר הקורונה על נשים. 

הוא יכול לעורר כעס ותסכול וגם אי הסכמות. כל מי שירצו לשוחח אחר כך ולספר על איך חוו את 

שעלה להן/ם באופן אישי מוזמנים לפנות אליי, ליועצת, או לגורמי סיוע שאשלח את או מה פעולה ה

  הפעולה.מספריהם בסוף 

חשוב שנשמור על אווירה נעימה ומכבדת, על דיון שנשמיע בו את כל הקולות וכל המורכבות, אך 

 באופן רגיש וקשוב. 

 

 בירור עמדות והצפת ידע מוקדם  .2

 נשאל:

למה לדעתכן/ם יש יום כזה בכלל? )אין למשל יום המאבק בגניבות רכוש, מה מייחד אלימות  ✓

 כלפי נשים?(

 שאלת המשך אפשרית: איך לדעתכם נכון בכלל לציין יום כזה?  ✓

 אפשרות נוספת: 

 מקריאה ברצף.   מדריכ.הוה ת בצ׳אט: ״ אלימות כלפי נשים זה....״/כל אחד/ת כותב ✓

 

מידע ומאפיינים של אלימות כלפי נשים על רקע מגדרי  )יש לבחור את אחת מהאפשרויות( .3

  

 קריאה: מאפיינים של אלימות כלפי נשים על רקע מגדרי  אפשרות א' | 

 ( ותקריא אותו. שאלות לאחר הקריאה: בתיבת הטקסטתשתף מסך עם הטקסט הקצר )מדריכ.ה ה

 מה דעתכם/ן על הקטע?  ✓

 איזה משפט הכי נכון בעיניכם/ן? ✓

 איזו הנחה לא מקובלת או מעוררת סימני שאלה? ✓

  נחזור לדיון על הקשר בין אי שוויון מגדרי לבין אלימות כלפי נשים לאחר הלמידה בקבוצות. 

אלימות כלפי נשים מבטאות תפיסות סטריאוטיפיות )דעות קדומות( כלפי נשים, והנחת מוצא שמה 

שנחשב נשי הוא נחות. למשל, משפטים כמו ״לבכות כמו בת״ או ״לשחק כמו נקבה״, מעידים על 

 כך שנשיות נתפסת כחולשה. 

 ישנן ציפיות חברתיות נוספות שמגדירות מהי התנהגות נשית ומהי התנהגות גברית. 

מתוך תפיסות אלו נובע גם אי שוויון חברתי בין גברים לנשים בתחומים רבים: פערי שכר, אי שוויון 

 הזדמנויות בשוק העבודה, רמת ייצוג והשתתפות שונה בתחום הפוליטי ועוד. 

מגדרי מגביר את הסיכון לאלימות על רקע מגדרי כלפי נשים על ידי מחקרים מראים שאי שוויון 

 גברים.

 )נערך ע"י מחלקת החינוך במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תל אביב(

 



 

 אפשרות ב' | משפטי 'נכון / לא נכון' על אלימות על רקע מגדרי

 נשתף מסך בשקפי המצגת בהם מופיעים המשפטים,

 נכון או לא נכון. –פט ונבקש מהקבוצה לכתוב בצ'אט בכל פעם נציג מש

 

 למדינה יש אחריות על תופעות אלימות כלפי נשים  .1

צעדים של המדינה יכולים להיות השקעה בחינוך ומניעה, בשיקום וטיפול בגברים  נכון:

 אלימים, ובסיוע לנשים נפגעות

 

 שנאה״יש מקומות בעולם בהם אלימות כלפי נשים נחשבת ״פשע על רקע  .2

 אפשר להעתיק מהפתיחה לפעולה שני משפטים נכון:

 

 אלימות כלפי נשים קיימת בעיקר בשכונות מצוקה  .3

אלימות כלפי נשים היא תופעה חוצת מגזרים ותרבויות. להחזיק מיתוס שאלימות  לא נכון:

 מתרחשת רק באוכלוסיות מסוימות מחזקות קשר שתיקה ועיוורון כלפי התופעה. 

 

 שנים מדי שנה  20בארץ נרצחות  .4

 נשים על ידי בן זוג או בן משפחה.  20-מדי שנה נרצחות בישראל כ נכון:

 

 בחברות שיש בהן יותר שוויון מגדרי יש פחות מקרי אלימות .5

  מחקרים מראים שיש קשר הדוק בין אי שוויון מגדרי לבין אלימות כלפי נשים נכון:

 

סביב מסרי  בקבוצות או זוגות על תופעות שונות על הרצף של אלימות כלפי נשים למידה .4

 ההצעד

ואת כרטיסיית השאלות.  . כל זוג מקבלת כרזה של הצעדה הקרובהאו קבוצות מתחלקות לזוגות

עם  ב׳-בנספח א׳ וכל הכרזות והכרטיסייה המעוצבת מצורפות פ. אניתן לשלוח בזום או בוואטס

  למדריכ.הפירוט ומידע 

, על מנת להקל על חיפוש המידע מדריכ.הניתן לשלוח עם הכרזה את ההסבר שנכתב עבור ה

 והחקר של הקבוצה. 

  שיש להכין מראש )הסבר בהמשך(בנוסף לכרטיסייה יש לשלוח לינק לעמוד פאדלט 

 תוכלו למצוא תיקייה תמונות של הכרזות לשליחה ושימוש של קבוצות החקר כאן

 

 כרטיסיית השאלות

 מה הנושא המרכזי בו הכרזה עוסקת? חישבו: 

מצאו: נתונים נוספים או דוגמאות למקרים ספציפיים שקשור לסוגיה בכרזה )אפשר לחפש  .א

 ראיונות, פוסטים בפייסבוק וכו׳(         כ         כתבות, 

 חפשו: אילו עמותות, ארגונים או מאבקים קיימים בישראל בנושא? .ב

 שתפו: האם המקרים שנחשפתם אליהם הפתיעו, הכעיסו, העציבו, חידשו? .ג

 שוחחו: מה הקשר בין אי שוויון מגדרי לבין התופעה שלמדתם.ן עליה? .ד

https://drive.google.com/drive/folders/1z9BhaUf9QtjNU-EfPyo_fnO3k1Fpto3i?usp=sharing


 

 :אופציה נוספת

במלואה ולדון בתופעות  קבוצהלא לחלק לקבוצות, אלא לבחור כמה כרזות מרכזיות, להציג ל

 שעולות מהסוגיה המרכזית בכרזה. 

 

   הסבר לשימוש באתר פאדלט

 . בקישור הזהבאתר משרד החינוך: 

 https://he.padlet.comלינק לאתר: 

 לפעולהדוגמא לגלריית פאדלט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ושיתוף בתשובות בגלריית פאדלט  קבוצהחזרה למליאה ב .5

 הגלריה, כל נציג/ה של קבוצת למידה מציגה את הנתונים ומה שלמדו בחקר. מציגות את 

 

  דיון מסכם   .6

 נשאל: 

 ו, הכעיסו, בלבלו, סקרנו?הפתיעאילו מהתופעות  ✓

 כלפי אילו מהתופעות הייתם רוצים לפעול?  ✓

 איזה ארגון או פעולת מחאה עוררה בכן השראה?  ✓

 

 אפשרות למתודת סיכום: 

הוגה ופעילה פמיניסטית בשם אנדריאה דבורקין כתבה מאמר שנקרא ״אני רוצה הפסקה בת  ✓

עשרים וארבע שעות מאלימות מינית״. כתבו בענן המילים של מנטימטר ממה אתן/ם הייתם 

  בפעולהשעות בעקבות מה שלמדנו  24רוצים לראות הפסקה של 

  

https://ecat.education.gov.il/padlet
https://he.padlet.com/


 

  הסבר לשימוש באתר מנטימטר

 . בקישור הזהבאתר משרד החינוך: 

 https://www.mentimeter.comלינק לאתר: 

 

  הפעולהדוגמא לענן מילים לסיכום 

 

 

 סיכום     .7

 ]סיכום במילים שלכן[ 

במהלך החודש ישנם אירועי מחאה רבים, במרחב הציבורי בהתאם להנחיות ובנוסף חשוב לספר ש

 –בהם חלק. בנוסף, אפשר לעשות משהו אישי או כיתתי  לקחתמשרד הבריאות וכן בזום, שניתן 

, להכין תמונה או סרטון להעלאת מודעות שאפשר להעלות ברשתות לבית ספרלהכין מערך שיעור 

על ארגונים שמסייעים לנשים במצוקה או פועלים למען קידום  החברתיות, לתמוך ולהפיץ מודעות

 שוויון מגדרי. 

 דוגמאות לארגונים ולקווי סיוע וחירום בנספח ג׳
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