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 שבוע המאבק באלימות נגד נשים

 2020-21תשפ"א 

 יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים חל  25.11.20 -בשבוע הבא ביום רביעי ה

( נחשפנו לעוד רצח מזעזע של אישה בצפון. החשוד המרכזי ברצח הוא הגרוש שלה 16.11רק השבוע )

אלימות במשפחה. האישה,  –אשר ריצה בעבר עונשי מאסר בגין עבירות רבות, בין היתר רביע כנעאנה, 

אם לחמישה, שהתה כשנה במרכז לנשים מוכות. כנעאנה שוחרר ללא שיקום מספק על אף המלצות 

 מקצועיות שלא לשחררו. 

אלימות בין בני זוג היא תופעה מדאיגה ורחבת היקף שמתקיימת בכל המגזרים בחברה בישראל. אלימות 

בין בני זוג, ובעיקר אלימות נגד נשים היא דפוס התנהגות הכולל: פגיעות פיזיות, מיניות ופסיכולוגיות 

יקוח ומעקב אובססיבי אחר בת הזוג. רצח הוא )איומים והפחדה, העלבה והפחתת ערך(, שליטה כלכלית ופ

החוליה האחרונה בשרשרת הזוועות האלימה והכוחנית ממנה סבלו נשים אלו לאורך זמן וממנה לא הצליחו 

 להיחלץ במועד.

הפקרות של נשים שחיות באלימות בישראל היא בעיה כרונית, אבל משבר הקורונה רק החמיר את המצב 

בית עם גברים אלימים. אלה לא רק מקרים של גברים שהסגרים גורמים להם כשנשים למעשה לכודות ב -

 לנהוג באלימות, אלא נשים שחיו זמן ממושך תחת אלימות שמגיעה בתקופה האחרונה לנקודת קיצון.

 

 מה עלינו כמחנכים/ות לעשות?

בשיחה בלתי אמצעית, בפעולה, תוך כדי  – לחניכים/ות להעלות מודעות ולתת כלים ,לשוחח .1

צפייה בסרטון, קריאת כתבה, חשיפה לנתונים ועוד. מה שמתאים לקבוצה הספציפית ולגיל 

 המודרך.

לעורר מודעות ביישוב על ידי הפצת נתונים או את סימני האזהרה  – לעודד לפעילות כל שהיא .2

נטי באינסטגרם של היישוב, לעשות בתלייה בתחנות או בחלוקה לתיבות הדואר, קמפיין אינטר

הפגנה ביישוב, לכתוב מכתבים לשרים.ות ולחברי.ות כנסת, -שלטים ולהצטלם איתם, לעשות מיני

 ועוד ועוד ועוד....
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 נתונים ומידע מתעדכן:

)סיפורי הנשים, תמונות,  מעקב עיתון הארץ אחר התופעה בישראל – רצח מדרגה ראשונה ●

 /https://www.haaretz.co.il/st/c/prod/heb/global/homicideסטטיסטיקות ועוד(: 

  :http://www.wizo.org.il/page_35736מדד האלימות של ויצו ●

 אזהרה בזוגיות )פורום מיכל סלה ז"ל(:חמישה תמרורי  ●

https://www.facebook.com/MichalSelaForum/posts/173279214130397 

  - https://www.youtube.com/watch?v=4ANj9g76DrYאלימות במשפחה בימי קורונה  ●

 

 כל אלימות היא בעייתית. למה לייחד יום למאבק באלימות נגד נשים בפרט?

העובדה שאנו מקדישים.ות יום ייחודי למאבק באלימות נגד נשים לא אומר שאלימות אחרת )כנגד אתיופים, 

 חשובה או כואבת יותר או פחות. ערבים, חרדים, ילדים, להטב"ק, ועוד( 

לאלימות נגד נשים ישנם מאפיינים ייחודיים ומכאן גם הדרך לטיפול הינה שונה מאשר במצבי אלימות 

אחרים. בנוסף, התופעה של אלימות נגד נשים הייתה לאחרונה תופעה מושתקת שאינה קיבלה מענה 

לא ראוי בתכניות הטיפול, במשטרה ובמערכת המשפט. הנשים הנפגעות והקרובים אליהן פעמים רבות 

מכירים את סימני האזהרה, במטשרה לא יודעים כיצד להתנהל, הגברים לא מטופלים כראוי ועוד. כך נוצר 

 בבית שלהן.  –שנשים חשופות לאלימות קשה במקום שאמור להיות הכי בטוח עבורן 

ם. מודעות לתופעה הייחודיות, למאפייניה ולפתרונות האפשריי –הצעד הראשון בדרך לפתרון הוא מודעות 

משם נוכל לדרוש מהרשויות מדיניות ראויה להתמודדות עם התופעה ומתן מענה ראוי לנשים ולילדים 

 במצוקה וכן נוכל לעזור לקרובות אלינו להיות מודעות לסימני האזהרה. 

 כמובן שעלינו לגנות ולהילחם בכל סוגי האלימות וכלפי כלל האוכלוסיות.  –ולבסוף 

 קישור למה צריך את יום המאבק נגד אלימות בנשים?": " –ד כותבת נערה מהנוער העובד והלומ *

  

https://www.haaretz.co.il/st/c/prod/heb/global/homicide/
http://www.wizo.org.il/page_35736
https://www.facebook.com/MichalSelaForum/posts/173279214130397
https://www.youtube.com/watch?v=4ANj9g76DrY
https://noal.org.il/2018/11/25/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
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 חומרי הדרכה ומערכי פעילות

 

   פעולות בדרייב ההדרכה המועצתי:

https://drive.google.com/drive/folders/159clpJrzoTDqyT5btlzA9wbJ3ZLHKZtE 

בתיקייה מערכי פעילות מגוונים מהשנים הקודמות, כולם רלוונטיים גם להיום. בחוברת שנבנתה שנה 

 שעברה לזכרה של מיכל סלה, תוכלו למצוא: 

 דגשים לשיחה ●

 הסבר קצר על היום ●

 עמותות וקווי סיוע ●

 ו(-ו(, סוד שמועה דיווח או הלשנה )ד-אלימות זה לא צחוק )ד כבה הצעירה:פעולות לש ●

 –על זוגיות טובה ובעייתית, מאחורי ארבע קירות  -בלעדייך אני בעצם כלום  פעולות לגיל תיכון וצוות הדרכה: ●

 2019רצח נשים גרסאת  –! 13על מושג ההסכמה,  –היכרות עם תופעת האלימות, ברצון 

 סרטונים רלוונטיים לשיחה  ●

 

 פעולות שנכתבו בתנועה החדשה:

  <<https://bit.ly/2Zck74aיחסים מרצון משותף -אהבה טובה  -פעולת גיל תיכון 

 > <aXeONhttps://bit.ly/2Zהחובה לפעול -אקטיביזם  -ט'

 

 פעולות של איגוד מרכזי הסיוע:

ביחד עם איגי, ארגון הנוער הגאה. המערך סוקר תופעות מרכזיות של אלימות כתבו מערך שיעור ש .1

כלפי נשים בישראל, דרכן ניתן לקבל תמונת מצב למעמדן של נשים בחברה הישראלית ומלווה 

  קישור למצגת|   קישור להורדת המערך במצגת להעברה נוחה גם בזום.

  קישור למצגת|   קישור להורדת המערך . של אלימות כלפי נשים מתמקד בהיבטים שוניםמערך ה .2

https://drive.google.com/drive/folders/159clpJrzoTDqyT5btlzA9wbJ3ZLHKZtE
https://bit.ly/2Zck74a
https://bit.ly/2ZaXeON
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112968&ClientID=103376865
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112968&ClientID=103376865
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112968&ClientID=103376865
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112971&ClientID=103376865
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112972&ClientID=103376865
http://www.pulseem.com/Pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=22112973&ClientID=103376865
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 סרטונים:

 -אלימות טכנולוגית  –נורות אזהרה  •

https://www.youtube.com/watch?v=7GZ_YXciPGY 

 tch?v=STORjF0efhttps://www.youtube.com/wa-4 -זה בידיים שלך!  •

 –#אלימות_כאן_זה_מתחיל  •

o  1סרטון - https://www.youtube.com/watch?v=BfV3Kt7m8_w  

o  2סרטון - https://www.youtube.com/watch?v=AfamlG84A10 

 https://www.youtube.com/watch?v=D9eHWRDZFhk -נקודת יציאה  •

 -מה אנחנו יכולים לעשות?  -אלימות נגד נשים  •

https://www.youtube.com/watch?v=qqo5mip731k 

 https://www.youtube.com/watch?v=Iv1FhQDHpN4 -את המכה הזו אפשר למנוע  •

 -אלימות כלפי נשים משאירה סימן על כל המשפחה  •

https://www.youtube.com/watch?v=TFgAITjb8OY 

 https://www.youtube.com/watch?v=ThBEaDl_Yd0 -אלימות נגד ילדים  •

 H7MBo-https://www.youtube.com/watch?v=LNIgO -#זו_בעיה_שלי  •

 https://www.youtube.com/watch?v=tMTXVdaXuJk -נורות אזהרה  •

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7GZ_YXciPGY
https://www.youtube.com/watch?v=STORjF0ef-4
https://www.youtube.com/watch?v=BfV3Kt7m8_w
https://www.youtube.com/watch?v=AfamlG84A10
https://www.youtube.com/watch?v=D9eHWRDZFhk
https://www.youtube.com/watch?v=qqo5mip731k
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1FhQDHpN4
https://www.youtube.com/watch?v=TFgAITjb8OY
https://www.youtube.com/watch?v=ThBEaDl_Yd0
https://www.youtube.com/watch?v=LNIgO-H7MBo
https://www.youtube.com/watch?v=tMTXVdaXuJk

