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בואו נדבר

היי ,איזה כיף שבאת!
החוברת הזו מיועדת
קודם כל לנערות ונערים,
*
ואיתך נרצה לדבר .
על מה נרצה לדבר? בעיקר על נערות ונערים  /בנות
ובנים  /נשים וגברים .על מה זה אומר להיות נער.ה,
האם אנחנו חוות.ים את אותו העולם ,ואם לא  -למה?
ואם כן  -איך זה קרה? ואולי אפילו קצת על איך אפשר
לשנות את העולם ,אם נרצה.
אנחנו מאוד מקוות ומקווים שתתחילו את החוברת
ותסתקרנו .שלאורך הדרך יתווספו עוד מחשבות
והרהורים .וכשתסיימו אותה ,יהיו לכם עוד משקפיים
לראות בהם את העולם ,בעוד צבעים.

*אבל גם מדריכים.ות ,הורים.ות ,מחנכים.ות ועוד
מוזמנות.ים להשתמש בה או לעזור לכם.ן להשתמש בה.

בואו נדבר

"
"את לא חייבת לעשות את מה
שאת חושבת שצריך לעשות"
[אפרת]17 ,

ורוד זה לבנות?
צפו בסרטון :איך ומתי הפך ורוד לצבע של בנות?

https://youtu.be/BvCqE27295o

או ,צפו בסרטון 5 :סטריאוטיפים מגדריים שפעם היו הפוך

https://youtu.be/c36nzG5VUow

בואו נדבר
.נקודה למחשבה
משהו בסרטון הפתיע אותך? מה? למה?
מתי ולמה ,לפי הסרטון ,התרחש השינוי המשמעותי שבו
התקבעה התפיסה ש"ורוד זה לבנות וכחול זה לבנים"?
מאיזה גיל ,לפי הסרטון ,אנחנו מחליטים לגבי ילד.ה
שמתאים לו או לה יותר הצבע הוורוד או הכחול?
איך זה גורם לך להרגיש? מה את.ה חושב.ת על זה?
מה העמדה בימינו לגבי הצבע הוורוד? מה את.ה חושב.ת
על התפיסה שיש דברים מסוימים שמתאימים לכל
הבנים ודברים אחרים שמתאימים לכל הבנות?

"
"כבר בתור ילד ממש קטן לא הייתי מסוגל לבכות
ליד אנשים .אם היה עולה בי בכי הייתי רץ רחוק-
רחוק ,ומסתתר באיזה מקום סודי שאף אחד לא
יראה ולא ימצא אותי בו לעולם.
ורק אז ,אחרי שהייתי מוודא טוב-טוב שאין שום
סיכוי קלוש שמישהו יוכל לראות או למצוא אותי
פה ,הייתי מעז לבכות .לבד .רק לבד"
[ עמיחי]

בואו נדבר

מולד או נרכש?
אנחנו נולדות ונולדים עם תכונות מסוימות ,שמשתנות
ומתפתחות לאורך השנים .אנחנו מושפעים במהלך
ההתבגרות שלנו מהתרבות ומהחברה שמסביבנו.
לפי דעתך ,אילו מהתכונות הבאות מולדות ,ואילו נרכשו
לאורך הזמן?
בנות יכולות ללדת
נרכש
מולד
בנות רגישות יותר מבנים
לבנים מסת שריר גדולה יותר מאשר לבנות
נרכש
מולד
בנים חזקים יותר מבנות
נרכש
מולד
לבנים צומח שיער על הפנים
לבנות מתאים שיער ארוך ולבנים שיער קצר
נרכש
מולד
בנים אוהבים ספורט
נרכש
מולד
בנות אוהבות לדבר
נרכש
מולד
בנים בוכים רק במקרים נדירים
נרכש
מולד
בנות אוהבות להתאפר
נרכש
מולד
בנים יכולים לרוץ מהר
מולד

נרכש

מולד

נרכש

מולד

האם את.ה מכיר.ה בנים ובנות או גברים ונשים ששונים
ממה שכתוב במשפטים  -בני משפחה ,חברים.ות,
מפורסמים.ות? מי? במה הם שונים?
האם הם.ן מקבלים.ות יחס מיוחד (לטובה או לרעה)
בעקבות השונות הזאת?

נרכש

בואו נדבר

הידעת?
כבני אדם ,אנחנו נעזרים בחלוקת העולם לקטגוריות ולסוגים
כדי לחוש יותר סדר ושליטה .בין הקטגוריות שאנחנו
משתמשים.ות בהן נמצאים גם מין (זכר/נקבה) ,שהוא מאפיין
ביולוגי ,ומגדר (גבר/אישה) ,שהוא מאפיין חברתי.
ההבחנה בין מין ומגדר עוזרת לנו לשייך תכונה לקטגוריה
המתאימה ,ולנתק בין התכונות שקשורות במין ,שהן
מולדות ומקריות (כמו איברי גוף ,הורמונים שונים וכדומה),
לבין השיוך המיידי שלהן לתכונות שקשורות במגדר,
שהן נרכשות וקשורות לסביבה ולחינוך שאנחנו מקבלים.ות
(למשל תכונות אופי ,תחביבים ותחומי עניין ,תפקידים בבית
ועוד) .הבחנה בין מין ומגדר מאפשרת לנו להתבונן בצורה
ביקורתית ולשאול :למה זה ככה? האם זה חייב להיות ככה?
הבניה חברתית היא האופן שבו התרבות שלנו מקבעת עמדות
מסוימות ,והופכת אותן לעובדות מובנות מאליהן ,כאילו ככה
צריך או חייב להיות .כך למשל תכונות נשיות ותכונות גבריות
מתקבעות ,ולכן נחשוב שכל הבנות רגישות ועדינות ושכל
הבנים דעתנים וחזקים ,למרות שבמציאות יש בנות חזקות
ודעתניות ובנים רגישים ועדינים ,וזה ממש בסדר.

בואו נדבר
צפו בסרטון :היו הרבה שנים ששנאתי את זה שאני בת

https://youtu.be/4CbF2OydzUY

מה חן שנאה בלהיות בת?

מה היא אוהבת בלהיות אישה?

ומה איתך? מה יותר כיף להיות לדעתך? למה?

יש רגע שבו הבנת שאת.ה בן/בת? מה קרה בו?

יש דברים שמותר או אסור לך דווקא כי את.ה בת/בן?

יש דברים שמצפים ממך כי את.ה בן/בת?

בואו נדבר

"
"בלי להשוויץ או משהו ,אבל אני נראה טוב,
אני לומד לתואר רציני ויש לי אפילו עבודה מסודרת.
הבעיה היא שאני לא עונה על הציפייה של נשים מסוימות
בקשר לגבר שהן מדמיינות.
אני גבר עדין יחסית ,יש לי ביטחון עצמי אבל אני גם קצת
ביישן ולא תמיד אוהב להוביל וליזום.
כן הייתי רוצה שגם האישה תחזר אחריי ולא להיות זה
שרק יוזם כי אני הגבר.
למה אני צריך להתנהג כמו שמצופה מגבר למרות שאני
בכלל לא מרגיש עם זה בנוח ורק כדי שהיא תרגיש עם זה
בנוח?"
[בן] 25 ,

בואו נדבר
גדל לי קצת זקן  /עדן חסון

https://youtu.be/sLPt028Iao8

לפני כמה שנים כשהייתי ילד
לא מוכן לעולם וכולם
לא אכלו אותי.
אני יושב לבד ,כולם כדורגל
מי זה המוזר הזה בראי?
אנ'לא בעניינים ,איך בכלל פונים?
חבר'ה צוחקים.
וחלום שלי שנהיה חברים.
אהה שכח מזה ת'לא מספיק גבר
ובלב שבר .מתגברים...
ואז הדביקו לי שמות ,לא חשוב...
כמעט שכחתי איך קוראים לי.
תמיד אהבתי ת'לילות,
הייתי שר ,כותב שעות עד שיום אחד קצת השתניתי.
גדל לי קצת זקן על הצלקות
ולמילים שלי התאמתי מנגינות.
הגיטרה היא זאת שפתרה לי בעיות
כמה בעיות ,כמה בעיות ,כמה...
רוב הזמן לבד ,ארבעה קירות
ככה מהצד ,למדתי איך לשחות.
אף פעם לא שכחתי מה אני צריך להיות
מה צריך להיות".

בואו נדבר
למה עדן חסון מרגיש שהוא לא היה מספיק גבר?

איזה מין גבר מצפים שהוא יהיה? אילו תכונות מצופה
שיהיו לו?

למה הוא מתכוון כשהוא כותב "גדל לי קצת זקן על
הצלקות"? מה הזקן מסמל? מה הצלקות מסמלות?

מה היית רוצה לומר לעדן חסון הצעיר כדי לעודד אותו?

בואו נדבר

בואו נדבר על

דימוי גוף

בואו נדבר

"
"מכיתה ו' לז' היה איזשהו קיץ אחד
שהתחלתי אותו מטר וארבעים ,וסיימתי אותו מטר
וחמישים וחמש .כשחזרתי כולם היו מופתעים,
כולם פחדו ממני"
[ירדן]15 ,
משימה:

מפגש עם הגוף
קחו כמה דקות להתבונן בעצמכם.ן .אפשר להתחיל
מכפות הרגליים ולהמשיך הלאה ,לאט-לאט ,עד לראש.
בעזרת מראה אפשר להתבונן בצדו האחורי של הגוף.
מראה קטנה יכולה לאפשר לנו לתת תשומת לב לפרטים
הקטנים ,למשל להביט מאחורי האוזניים ,על השערות
שעל הידיים ,הריסים ,ציפורני הרגליים ,וכל מיני פרטים
שאנחנו פחות מתייחסים אליהם ביומיום.
האם גיליתם.ן משהו חדש? חשבו על שני דברים
שמוצאים חן בעיניכם.

מה פחות אהבתם.ן? למה?

קחו את היום לפרגן לעצמכם.ן על המקומות האהובים,
ולבחון באור נוסף את הדברים שלא אהבתם.ן.

בואו נדבר
ועכשיו :כתבו שלוש תכונות שאתם.ן אוהבים בא.נשים
שסביבכם (חברים.ות ,בני משפחה וכו').
.1

.3

.2

האם תכונות אלה קשורות למראה או לאופי?

מה התכונות שלכם.ן שהחברות והחברים אוהבות.ים בכם.ן?

כשזה מגיע לא.נשים שאנחנו אוהבות ואוהבים,
לרוב מה שאנחנו אוהבים.ות בהם.ן והסיבות לחברות
שלנו הם האופי שלהם.ן ,ולאו דווקא המראה החיצוני.

טיפ:
ש.ה פחות טוב עם
בימים שאני מרגי
כל על עצמי באופן
עצמי ,שווה להסת
ל החבר או החברה
בו אני מסתכל.ת ע
ש
לדבר עם חברות.י
כי טובים שלנו ,או
ה
מה אני מהממ.ת ):
אמת שיזכירו לי כ

בואו נדבר

הידעת?
גיל ההתבגרות הוא תקופה מלאת שינויים ,כולל הרבה
שמתרחשים בגוף :צמיחת שיער גוף באזורים שונים
ושיער פנים אצל הבנים ,שינויים בקול ,התפתחות איבר
המין הגברי והחזה הנשי ,צמיחה לגובה ,תחילת המחזור
החודשי אצל הבנות ,חצ'קונים ,גשר על השיניים,
בקיצור  -בלגאן.
שינויים אלה יכולים לגרום לנו להרגיש זרים וזרות
לעצמנו ולא מקלים על החיים בשלום עם הגוף .עד
שהתרגלתי למצב חדש אחד  -עוד משהו משתנה וצריך
להסתגל גם אליו… לא עוזרת העובדה שאצל כל אחת
ואחד השינויים האלה קורים בקצב ובמינון שונה ,מה
שגורם לכולנו להרגיש מוזרים ולתהות למה אצלנו זה עוד
לא קרה ,או למה דווקא אצלנו זה התחיל כל כך מוקדם או
מאוחר .שום דבר לא מרגיש נורמלי או בזמן המתאים.
כדאי לזכור שזאת תקופת מעבר שתסתיים ,שכולם
וכולן עוברות אותה ,ושאפילו הכוכבים והכוכבות הכי
מהממים היו פעם נערים מחוצ'קנים ומביכים ,אז לא
כדאי להיות כל כך שיפוטי.ת כלפי עצמך!

בואו נדבר
מידע נוסף על התפתחות ושינויים בגיל ההתבגרות אפשר
למצוא כאןwww.opendoor.org.il/body :

טיפ:
מתוח או פשוט לא
ר אנחנו במצב רוח
כאש
ולה לעודד ,לשמח
עבודה עם הגוף יכ
נעים,
להרגיש טוב יותר.
ואפילו לעזור לנו
נוחת "ניצחתי" או
אפשר לעמוד בת
למשל,
אוגרפות ,מושטות
מן" (שתי ידיים מ
"סופר
לעצמי מוטיבציה.
ל הראש) כדי לתת
גבוה מע
ת שתי הידיים על
שרות היא להניח א
עוד אפ
תת חמלה לעצמי.
ה ,מעל הלב ,כדי ל
החז
ל עבודה עם הגוף
ון סוגים וצורות ש
יש המ
קות ביום לנשימות
ל בהקדשת כמה ד
 החט שונים כמו ריצה,
ת ועד לסוגי ספור
רגועו
לווה אותנו לאורך
עוד .הגוף שלנו מ
שחייה ו
ו תדעו ,אולי בסוף
ה להשקיע בו! לכ
ו
ו
ש
זמן,
ו לאולימפיאדה ):
אפילו תגיע

בואו נדבר

לינוי אשרם היא מתעמלת
אמנותית בת  22מראשון לציון,
זוכת עשרות מדליות ברמה
בינלאומית והמתעמלת
הישראלית המעוטרת ביותר
בהתעמלות אמנותית.
התעמלות אמנותית נחשבת
לענף תובעני מאוד שמצריך
זריזות ,יכולות אתלטיות ,סיבולת לב-ריאה
וריכוז רב .איבוד ריכוז ,אפילו לשבריר שנייה ,עלול לעלות
למתעמל.ת במדליה ,והאימונים הנדרשים קשים ומרובים.
לינוי התחילה להתאמן בהתעמלות אמנותית בגיל 7
ולהתחרות בתחרויות בינלאומיות בגיל  .12היא העבירה
את רוב ימיה באימונים ופספסה את רוב חטיבת הביניים
והתיכון ,מסיבות ואירועים חברתיים עם הילדים משכבת
גילה .גם היום רוב הימים עוברים על לינוי באימונים -
כבר בשעה שש בבוקר היא יוצאת להתאמן ומבלה שעות
ארוכות מרוכזת באימון ,מבודדת מהסביבה.
בתור מי שמשפחתה ממקור תימני-יווני ,לינוי תמיד הייתה
שונה בענף ההתעמלות האמנותית ,שצמח ופותח בעיקר
במזרח אירופה.
גם באולימפיאדה האחרונה התחרות העיקרית של
לינוי הייתה מול מתעמלות מרוסיה ומבלרוס ,המובילות
בעולם בענף זה .אבל אצל לינוי הנחושה ,הרקע השונה
שלה רק הגביר את המוטיבציה שלה להוכיח את עצמה.
לינוי הצליחה להגשים את חלומה וזכתה במדליית זהב
אולימפית – הראשונה של ישראל בענף ההתעמלות
האמנותית.

תמונהAyelet Zussman, wikipedia :

השראה:
לינוי אשרם

בואו נדבר

טיפ אולימפי:
ככ

"פשוט תיהנ ו,
תוצאות טובות יותר!"
ה תגיעו ל
www.youtube.c

om/watch?v=a1

0VA2eSp6Q

נציגת בריטניה
י י ב ר א ו ן  ,ב ת ,1 2
(סק
ף הסקייטבורד)
א ו ל ימ פ י א ד ה  ,ע נ
ב

"
"אם את רוצה להשיג משהו,
צריך לעבוד קשה .אני לא מפחדת מכלום ,והיום
אני מרגישה יותר חזקה מבעבר"
[קטיה פיודורוב ,בת ,21
אלופת ישראל בהרמת משקולות]

בואו נדבר
משימה

התבוננו בדמויות:

בואו נדבר
האם יש משהו שאת.ה אוהב.ת במראה של אחת הדמויות?
או לא אוהב.ת? האם זה קשור למבנה הגוף? לצורת
השיער? לגובה? לצבע העור? למה זה מפריע לנו?

האם יש מישהו.י בחיי שאני אוהב.ת ונראה דומה?
זה מפריע לי גם אצלו.ה? אולי אני בכלל דומה?
האם יש אנשים שנראים דומה בפרסומות? למה לדעתך?

"
"בסולם של  1עד – 10
עד כמה המראה חשוב לי?
וואללה ,אני הולכת על "9
[קים]16 ,

בואו נדבר

הידעת?
היופי האידיאלי השתנה המון במהלך השנים ובין חברות
אנושיות במקומות שונים בעולם .בשנים קדומות ,וגם
היום במקומות שבהם תנאי המחייה לא פשוטים ויש
מחסור במזון ,הגוף האידאלי נחשב מלא ואפילו שמן.
אישה מלאה ושזופה נתפסת כפורייה ,בריאה ,משגשגת
ובעלת יכולת טובה לגדל צאצאים.
ברומא העתיקה (המאה השמינית לפנה"ס עד המאה
החמישית לספירה) המראה השרירי והאתלטי נחשב
היפה ביותר; בימי הביניים (מאות  14-17לספירה) שוב חזר
המראה המלא והשופע לסמל בריאות וחיוניות; בשנות
העשרים והשבעים של המאה הקודמת נשים שאפו לגוף
נערי ולתספורת קצרה .בשנות השמונים דווקא כתפיים
רחבות נחשבו לשיא היופי אצל גברים ונשים.
בקיצור ,תמיד יש מי שיגיד לנו שדווקא מראה מסוים
הוא הכי-הכי וכל השאר  -פחות ,אבל אופנה משתנה
ומתחלפת ,ואידיאל היופי נתון לשינוי תמידי.

בואו נדבר

"זה לא קשור
למידה שלי .זו אני
בכל מידה .אני אוהב
את עצמי גם כשאני
במידה גבוהה וגם אם
אהיה במידה נמוכה.
הגוף שלי הוא הגוף
שלי .אם אני מחליטה
להישאר ככה אז זה שלי .אם אני מחליטה לשנות  -אז
זה שלי .זה כל הקטע בעוצמה הזאת .אנשים לא יתאכזבו
אם אפסיק לעשות פופ? ברור שכן .אנשים משתנים .אני
מתכננת להשתנות כל הזמן ,מי יודע מה יהיה?"
"אני לא אומרת 'איזו שמנה אני' ,אני גם לא מרגישה כזו
שמנה ,אני מרגישה כמו הדבר הכי קל בעולם .זה חלק
מהחבילה שלי וזה פלוס .בטלוויזיה מנסים להכניס אותך
לשבלונה כדי שיהיה קל לקהל לאכול אותך ,אבל אותי זה
לא מעניין ,אני רוצה להיות אמנית שמעוררת השראה".

← אתגר
נסו להחמיא לחבר.ה על משהו שהוא לא מאפיין חיצוני.
לדוגמה ,על הטעם במוזיקה או בסדרות ,על היכולות
בספורט ,על זה שהם.ן חברות טובות וחברים תומכים ,או
כל דבר אחר .בחרו כל פעם חבר.ה אחר.ת  -ככה כולם
ייהנו ):
[גם לעצמך את.ה מצליח.ה לתת מחמאות כאלה?]

תמונה נטעDewayne Barkley-EuroVisionary :

השראה:
נטע ברזילי

בואו נדבר
כשאנחנו נמדדים על פי המראה שלנו בלבד ,הרבה ממי
שאנחנו מתפספס :היכולות שלנו ,התחביבים שלנו ,תכונות
האופי שלנו .אנחנו נוטות.ים להיות הכי קשים ושיפוטיים
עם עצמנו ,לבחון בצורה נוקשה כמה אנחנו רחוקות.ים ממה
שאנחנו רואות.ים בפרסומות ,בסדרות ובקליפים.
לא במקרה ברוב המקומות האלה כולן.ם נראים אותו דבר:
רזות ,גבוהים ,עם קוביות ,שיער חלק ועיניים כחולות.
הדימויים האלה משרתים את מי שמנסים למכור לנו
מוצרי טיפוח ויופי ,או פשוט חלום על איך החיים שלנו
יהיו מושלמים אם רק נקנה את הבושם/קורנפלקס/טלפון
האלה .זה עובד ,וגם מתסכל ומכאיב  -מי מאיתנו באמת
נראה ככה? אפילו המפורסמים לא נראים ככה בלי איפור,
תאורה ופוטושופ.
זה יכול לגרום לנו להרגיש רע עם עצמנו ,ואפילו לנסות
לשנות את עצמנו  -להיכנס לדיאטות קיצוניות ,לא ללכת
לים או לבריכה כדי שלא יראו את הגוף שלנו ,להגזים בכושר,
להוציא הרבה כסף על איפור ,החלקות ,הסרת שיער ועוד.
זה לא רע להשקיע בעצמנו ,אבל אם כל ההשקעה הזאת
ממוקדת במראה החיצוני ובלעדיה אנחנו מרגישים בלתי
נראים או לא חשובים  -שווה לעצור לרגע ולהתייעץ עם
מישהו.י שסומכים עליו .אם נחשוב על זה ,את הא.נשים
היקרים.ות לנו ביותר  -המשפחה ,החברות והחברים שלנו
 אנחנו אוהבים ומעריכות לא בגלל המראה החיצונישלהם.ן ,אלא בגלל מי שהם.ן  -קשובים ,חכמות ,מצחיקות,
יצירתיים ,תומכים ,מפרגנות .אם נסתכל על עצמנו כמו
שאנחנו מסתכלות.ים עליהם.ן ,אולי ניזכר שיש לנו הרבה
יותר לקבל ולהציע לעולם מאשר רק את המראה שלנו.
רוצה לדבר על זה עם מישהו.י? היכנסו ל"מענה ברשת":
 maanebareshet.co.ilאו לסה"רwww.sahar.org.il :

בואו נדבר
משימה

נסו לגלות מסביבכם.ן
הבניות מגדריות.
איך? הנה כמה הצעות:

בפרסומות :מה המאפיינים
החיצוניים והפנימיים
של הנשים והגברים
בפרסומות? אילו מוצרים
מפרסמים יותר לגברים
ואילו לנשים? מה המסרים
הגלויים והסמויים
שמעבירה הפרסומת?
בבית :מי אחראי.ת
על הסדר והניקיון ,על
הבישול או על הקניות?
מי נמצא.ת יותר שעות
בבית? מי אוסף.ת מבית
הספר? מי אחראי.ת על
טיפול בכם.ן כשאתם.ן
חולים.ות? מי מהילדים.
ות עוזר.ת בעבודות הבית
ובאילו? ממי מבקשים
לעזור יותר?

האם את.ה הולכ.ת לחוג
כלשהו? איזה? האם זה
חוג שיש בו בעיקר בנים/
בנות? למה? אם כן ,מה
יחשבו על בן או בת
שיצטרפו
לחוג?

איך מגיבים.ות לילדים
ולילדות מסביבך :למשל
כשילד בוכה ,כשילדה
צועקת או משתוללת,
כשילד לא רוצה להשתתף
במשחק ספורט ,כשילדה
או ילד מצליחים במבחן,
מחמאות כלליות
כשנפגשים ,ועוד .האם שמת
לב להבדלים? איזה? למה
לדעתך יש הבדלים כאלה?

בבית הספר :האם יש יותר מורים או מורות? מנהל או
מנהלת? יועץ או יועצת? מי בדרך כלל משחק במגרשים?
האם יש מקצועות שהבנות יותר מצליחות או נהנות בהם -
או מקצועות שהבנים יותר מצליחים או נהנים בהם? אילו?
האם יש קוד לבוש? מהו? האם הוא זהה לבנות ולבנים?

בואו נדבר
מצאת הבדלים? וואו ,מעניין!
האם משהו בזה מעצבן אותך והיית רוצה שישתנה?
לדוגמה ,אם היית רוצה שמגרשי הספורט בבית הספר
יהיו בשימוש שווה של הבנים והבנות ,מה אפשר לעשות
כדי שזה יקרה? נסה.י למצוא שותפות ושותפים לעמדה
שלך וחשבו ביחד איך אפשר לשנות.
לא מצאת הבדלים? אולי כבר אין הבניה מגדרית?
שאל.י חברים והורים  -או חפש.י בגוגל "מגדר" או
"הבניות מגדריות".
מסרים על התנהגות מתאימה ותפקידים מתאימים
עבורנו כנשים או גברים עוברים אלינו כל הזמן ,מהרגע
שנולדנו ולאורך כל החיים ,בצורות מילוליות ולא
מילוליות .כך ,כשאומרים לילד" :תפסיק לבכות ,מה
אתה ,ילדה?" או כשמחמיאים לילדות בעיקר על המראה
החיצוני ולא על תכונות פנימיות ,כאשר בפרסומות
לנשים מוכרים מוצרי ניקוי ,בשמים ושניצלים ,ולגברים
 מכוניות ,בירות ושעונים ,ועוד ועוד.לפעמים ,בלי לשים לב ,אנחנו מפנימים את המסרים
האלה ומתנהגים בהתאם בעצמנו .גם אם לי יש
העדפות שונות מהציפייה החברתית ,לעתים אשנה
אותן או את התנהגותי כדי להתאים לחברה ,מחשש
שיצחקו עליי או יחרימו אותי.
אנחנו לא תמיד נותנים לעצמנו להיות מי שאנחנו
באמת ,דבר שיכול להשפיע על מערכות היחסים
שלנו ,על ההתפתחות האישית ,החברתית והמקצועית
שלנו ,ועוד .אם נהיה מודעים ומודעות להבניות
החברתיות שפועלות עלינו וסביבנו ללא הפסקה,
יהיה לנו קל יותר להבחין בהן ,להתנגד אליהן כאשר
הן לא מתאימות לנו ואפילו למחות כאשר הן פוגעות
במישהו.י אחר.ת ולפעול לשינוי רחב יותר.

בואו נדבר

← אתגר
קמתם.ן עם אומץ היום? בקשו מההורים להירשם לחוג
שבדרך כלל מלא במגדר השני (למשל :בלט לבנים,
כדורגל/רוגבי לבנות) או נסו לצאת מהבית עם פריט לבוש
של המגדר השני ,ובדקו אילו תגובות תקבלו.
אולי תופתעו ,או שתפתיעו את הסביבה עם החשיפה של
הניסוי החברתי שעשיתם.ן ):
או:
איפה אתם.ן לא מקבלים.ות על עצמכם.ן את ההבניות
המגדריות? איפה כן? בחרו דבר אחד (תחביב למשל) שלא
מאפיין את המגדר שלכם.ן והתנסו בו .איך זה מרגיש?

בואו נדבר

הידעת?
עד שנת  ,1839בארצות הברית לנשים לא היו זכויות
לרכוש .כלומר ,השכר שהן היו מרוויחות והתמורה עבור
העבודה שהן עשו היו עוברים לגבר הקרוב אליהן ,למשל
בן זוג או אב .החל מ 1839-נחקקו חוקים המאפשרים
לנשים נשואות להחזיק באדמה ,ובהמשך גם לשלוט
ולפעול בה.
הזכות לקניין (רכוש) והזכות להצביע סללו את הדרך
לכניסת נשים לשוק העבודה ולשוויון :לנשים הייתה
אפשרות לעבוד תמורת שכר ,שהן ממשיכות להחזיק בו.
כניסת נשים לשוק העבודה קיבלה דחיפה משמעותית
בזמן מלחמת העולם הראשונה ,בה היה צורך בעובדות
ייצור במפעלים לאחר שכוח העבודה ,שבימי שגרה היה
ברובו גברים ,נשלח למלחמה.

בואו נדבר

השראה
"'מזל טוב ,אתה אבא' ,האחות
אמרה לי ומסרה אליי יצור
קטן ,עטוף כולו בשמיכות
בית החולים .החזקתי
את הפלא הזה
בידיים והרגשתי
איך העיניים שלי
נמסות והלב שלי מתרחב
ומוסיף אליו חלק שמעולם
לא ידעתי שחסר לי ,עד
שפגשתי את הקטנה הזו ,שכל מה שהיא רוצה כרגע זה
לעשות קקי ,לאכול ולישון .החלטתי שאני לא מפספס את
החודשים הראשונים שלה בעולם ,והודעתי בעבודה שאני
יוצא לחופשת לידה.
העובדה שרציתי להיות אבא פעיל"

צח סימוןYnet ,
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5540585,00.html

כיום ,לנשים ולגברים יש אפשרות לחלוק את חופשת
הלידה ביניהם .אבל  26%מהאבות לא מממשים זכויות
הורות בגלל שהם חוששים מחוסר תמיכה וביקורת
מהמנהל.ת שלהם או מעמיתים לעבודה ,או שחוששים
שקידומם ייפגע .כך עולה מתוך סקר אבות שערכה
נציבות שירות המדינה בשנת .2019

בואו נדבר
משימה
שאלו א.נשים מסביבכם.ן:
במה והאם הנשים עובדות? במה והאם הגברים עובדים?
מי נשאר לרוב עם הילדים.ות בבית?
על שם מי חשבון הבנק? מי מטפל.ת בתשלום חשבונות?
מי מחליט.ה על מה מוציאים כסף ומתי?
האם יש קשר בין הדברים?

אבא

מורה

אמא

דוד.ה

בואו נדבר
הבניות מגדריות מובילות אותנו למסלול ברור
וידוע לאורך כל החיים ,בו הגברים מוכוונים
ושואפים לעבודה בתחומים מסוימים ,פעמים
רבות יותר טכניים וחישוביים (כמו מהנדס
או מתכנת למשל) ,בעוד נשים מצופות לעבוד
במקצועות טיפוליים וחינוכיים יותר (כמו גננת,
מורה ,עובדת סוציאלית ועוד).
לצד העבודה ,החברה מצפה מנשים להיות
המטפלות העיקריות או היחידות בילדים שלהן ושל
בני זוגן ,לדאוג לניקיון וטיפוח הבית ,לבישול ועוד,
באופן שדורש מהן להשקיע בכך שעות רבות שאינן
מתוגמלות בשכר ומחייב אותן לבחור בעבודות שכרוכות
בפחות שעות .בהתאמה ,המקצועות שנחשבים "גבריים"
(מתכנת ,מהנדס ,מנהל ,רופא ועוד) נחשבים יוקרתיים
יותר ,מתוגמלים בשכר גבוה יותר ומחייבים בשעות
עבודה ארוכות מאוד ,שלא משאירות זמן רב לטפל
ולהשקיע בבית ובילדים.
כתוצאה מכך ,כולן וכולם משלמים על כך מחיר  -גבר
שרוצה להיות אב מעורב בחיי ילדיו ,או לעבוד בתור מורה
או גנן בגן ילדים ,ואישה שרוצה להתפתח מקצועית
ולהשקיע את השעות הנדרשות בעבודה בשכר גבוה וגם
להיות אמא פעילה ,או אישה שכלל לא רוצה להיות אמא
וגם לא להיות אשת קריירה ,אך חוששת שהחברה תשפוט
אותה על כך.
כשאנחנו מודעות.ים לקיומן של הבניות מגדריות ,אנחנו
יכולות.ים לתת יותר מקום לנטיות ולרצונות האישיים
שלנו ,לא להתנהג אוטומטית לפי הסטריאוטיפ ולבחור
לפי צו לבנו .כך נוכל לתת יותר אפשרויות בחירה לכולן
ולכולם ,כך שכל אחד ואחת ימצאו את המקום שהכי
מתאים לה או לו ,ולחלום להיות כל מה שנרצה,
בלי קשר לאם נולדנו בן או בת.

בואו נדבר

בואו נדבר על

זוגיות,
יחסים
והסכמה
האם כל זה משפיע על היחסים בינינו? בואו נבדוק

בואו נדבר

הדייט החלומי
דביר ונעה נפגשו ביום
הולדת של חברה ,דיברו די
הרבה ,רקדו והאווירה ביניהם
הייתה ממש טובה .לשניהם
עוברות מחשבות בראש" :זה
היה ממש כיף! וגם השיחה
מעניינת… אולי ניפגש שוב ,לבד?"
סמן.י בטבלה מי לדעתך צריך לעשות מה:
דביר

נעה

לשלוח הודעה
להציע להיפגש
להציע מה לעשות בפגישה
לאסוף לדייט
לשלם בדייט
להציע להיפגש שוב
ליזום נשיקה
להגיד "אני אוהב.ת אותך"
לפי מה החלטת שהדברים צריכים להיות ככה?
(זוגות שאני מכיר.ה  /סדרות שראיתי  /אחר)

התבונן.י בבחירות שלך:
האם יש צד שפחות יוזם מהשני? איזה צד?

בואו נדבר
האם את.ה מזדהה עם הצד הזה?
אם לא ,איך זה גורם לך להרגיש?

איזה סוג של לחצים הציפיות האלה יכולות לייצר בקרב
כל צד?

את.ה מרוצה שזה המצב? למה?

אם סימנת ששני הצדדים יוזמים באופן שווה  -האם את.ה
מכיר.ה זוגות כאלה? ספר.י לנו עליהם ):

בפרקים הקודמים ראינו שלהבניות המגדריות השפעות
רחבות ועמוקות עלינו :על התחביבים שלנו ,דימוי הגוף
והמראה שלנו ,העבודה שלנו ,התפקידים שלנו בבית.
הבניות מגדריות משפיעות על אופן המחשבה וההתנהגות
שלנו ולכן נכנסות פעמים רבות גם ליחסים ולתקשורת
בינינו ,ולציפיות שיש לנו מעצמנו ומהצד השני בתוך
מערכת יחסים או אפילו רק בתחילת יצירה של קשר.

בואו נדבר

לרוב נצפה מהבנים שיזמו ,שיובילו ,שיתחילו .זה יכול
לייצר הרבה לחץ ולגרום לנו להתנהג בצורה לא טבעית,
לא כמו עצמנו.
יש בנים מקסימים וביישנים ,יש בנות שבטוחות בעצמן
ואוהבות ליזום (או סתם לא רוצות לחכות ולחכות עד
שישלחו להן הודעה).
ננסה לשים לב לדברים האלה ,להיות במודעות
לציפיות שיש לי מעצמי ומהצד השני ולברר :זה מה
שאני רוצה או שזו הבנייה?
היו בקשב לעצמכן.ם ולצד השני ,תנו ביטוי לאופי
הייחודי שלכן.ם -זה הרי מה שהופך אותנו למעניינים.ות!

בואו נדבר

הכרתי מישהו.י מעניינ.ת.
אני רוצה ליזום קשר?
לא

כן

לא יודע.ת איך .מתבייש.ת מדי.
מקווה שייגשו אלי.

איך הכי מתאים
ונוח לי?

אם לא ניגש.ה ,אני יוזם.ת?

לא

כן

נראה לי
שאוותר
הפעם

דרך חבר.ה

לא

בממשות

כן

לא

אין בינינו מכרים
ככה אם
\ לא סומכ.ת על יסרבו -זה לא
החבר.ה
יהיה מולי

מביך מדי

באפליקציה

לא

כן
הכי נוח .ככה אפשר
לדעת אם השני.יה
באמת מעוניינ.ת.

מפחד.ת
שיפיצו
תמונות מסך

ענו לי?

לא

כן

דחיה זה קשה.

יש!

אבל נרצה שמי שיבחרו להיות
איתנו יעשו את זה מכל הלב
ולא מרחמים /מחשש שניעלב.

איך אני יודעת שהוא\
היא בקטע?

כן
הכי רחוק
ולא מביך

בואו נדבר

איך אפשר לדעת אם
מישהי.ו בקטע?

התבוננו בתמונות והחליטו האם לדעתכם.ן המצב המתואר נעים
לשני הצדדים ,לאחד מהם או לאף אחד.

בואו נדבר

מה בתמונה גרם לך להחליט אם נעים/לא נעים להם?
מה יש שם? מה חסר שם?
זה נעים כש...
זה לא נעים כש...

האם היו תמונות שלא היית בטוח.ה לגביהן?
למה היה לך קשה להחליט?

בואו נדבר

כשאנחנו בקטע של מישהו או משהו ,לרוב ניראה נלהבים:
נסובב את הגוף שלנו כלפיהם ,נסתכל בעיניים ,נחייך,
ניצור מגע .לעומת זאת ,כשאנחנו מרגישים ומרגישות לא
נוח בסיטואציה ,יכול להיות שנירתע אחורה ,נפנה את
המבט הצידה ,ננסה להרחיק את האדם השני מאיתנו.
למרות זאת ,כל אחת ואחד מאיתנו שונה ומגיב.ה אחרת.
לפעמים התגובה יכולה להיות מבלבלת :חיוך או צחוק
יכול לסמן הנאה ,אבל גם מבוכה ותחושת חוסר נעימות;
מבט הצידה יכול להראות שלא מעוניינים אבל לפעמים
הוא מגיע מביישנות ולא בהכרח מחוסר עניין; שתיקה היא
לפעמים סימן לקיפאון ובהלה מהסיטואציה ,ולפעמים
פשוט סימן שצריך עוד רגע להתרגל ולעשות דברים לאט.
אז איך נדע אם הצד השני רוצה? זהו ,שלא תמיד זה יהיה
כל כך ברור.
לכן תמיד כדאי לברר ולהסביר מה אני רוצה" :ממש כיף
לי איתך ,גם לך?"" ,זה בסדר?"" ,זה נעים?"
ואם מביך אותנו לשאול או לברר  -ניקח צעד אחורה
ונבדוק אם הצד השני יוזם קרבה .אם לא  -נשחרר.
אם אנחנו לא בטוחים שהצד השני בקטע שלנו -
לא ממשיכים ולא לוחצים .מגיע לנו שירצו אותנו ויעופו
עלינו .מגיע לכולנו שלא יחצו את הגבולות שלנו ושלא
יעשו לנו שום דבר נגד רצוננו.

בואו נדבר

אהבה וזוגיות
האם חבר או חברה זה משהו שמעניין אותי ,שאני רוצה?
אם לא ,למה? איזה דברים אני אוהב.ת בלהיות עם עצמי?
האם אני חושש.ת שהדברים האלה יצטמצמו אם אהיה
בזוגיות?
כן ,כי...
לא ,כי...

אם כן ,מה אני מקווה שיהיה לי בקשר? מה אני מחפש.ת
בבן.ת זוג?

האם יש זוגות שאני מכיר.ה שהייתי רוצה קשר כמו
שלהם.ן (ההורים שלי או של אחרים  /מפורסמים /
זוגות אחרים)? מה אני אוהב.ת בקשר שלהם?

בואו נדבר

מילים של זוגיות:

התבוננו במילים והקיפו את אלה שבעיניכם.ן חשוב ורצוי
שיהיו בזוגיות .מתחו קו או איקס על אלה שלא רצוי בעיניכם.ן
שיהיו בזוגיות.

.נקודה למחשבה
התבוננו במילים שוב :האם יש כאלה שבמינון מסוים
יכולות להיות יותר מדי? להפוך ממשהו חיובי ובונה
למשהו מגביל וחונק? אילו?

בואו נדבר

לכל אחת ולכל אחד שרוצים חבר או חברה מגיעה
זוגיות טובה ,מעצימה ,מחזקת ,נעימה ואוהבת.
לא צריך ולא כדאי להסתפק בפחות מזה.
אם בן הזוג שלי פוגע בי שוב ושוב וכל פעם מבקש
סליחה ,אם בת הזוג שלי אומרת לי מה מותר ואסור לי
לעשות ,איך מותר ואסור לי להתלבש ועם מי מותר או
אסור לי לבלות ,אם בת הזוג שלי משפילה ומקטינה אותי,
לא מעריכה אותי ומנסה לשנות אותי ,אם אני מפחד.ת
להביע את דעתי או לעשות טעות  -יכול להיות שאני
בקשר פוגעני.
אם אתם.ן במצב כזה  -חשוב לפנות לעזרה ,כי לרוב המצב
רק יחמיר ולא ישתפר מעצמו .כדאי לשתף מישהו או
מישהי שסומכים עליהם  -הורה ,מורה ,יועץ.ת ,אחות או
אח גדול .אם אין מישהו כזה שנוח לי איתו.ה -
תמיד אפשר לפנות לקווי הסיוע:
( 1202נשים עונות) ( 1203 /גברים עונים)
או לצ'אט הסיוע אונליין .www.kolmila.org.il
לא פשוט לסיים קשר בכלל ,ויותר מזה  -קשר פוגעני,
משפיל או אלים .לרוב צריך עזרה בשביל זה .אם יש לכם.ן
חבר או חברה שאתם.ן חוששים.ות שנמצאים בקשר לא
טוב  -אל תתעלמו מזה :היו עירניים ופנו לעזרת מבוגר.ת,
לקווי הסיוע או לצ'אט.

בואו נדבר
קראו את השיר של עדי קיסר:

ממה הדוברת מפחדת?

אילו דברים יכולים להגביר את תחושת הביטחון שלה
בהליכה ברחוב בלילה?

האם היא מדברת רק על עצמה או על כלל הנשים? מה
אפשר ללמוד מהתיאור שלה על חוויית החיים הנשית?

בואו נדבר
בשיר ,הרחובות החשוכים והמפחידים קרויים על שם גברים.
צאו לשוטט בשכונה ובדקו על שם מי קרויים הרחובות.
כמה גברים מצאתם.ן? כמה נשים? מי אותם.ן גברים ונשים?
קראו בשלט הרחוב ,חפשו בגוגל או שניהם .האם יש להם.ן
מאפיינים משותפים? (למשל תחום עיסוק  -איזה?)

איזה מסר מעבירים לילדות ,לנערות ולנשים כשבדרך כלל
לא קוראים לרחובות על שמן?

באתר "רחוב משלה" (יש גם קבוצת פייסבוק כזאת
שמתעדכנת מדי שבוע) אפשר למצוא עשרות נשים
מרשימות ומעוררות השראה שראויות לקבל רחוב על
שמן ,ואפילו לשלוח מכתב הצעה לעירייה או למועצה
במקום המגורים שלך לקרוא לרחוב על שם אישה שמגיע
לה לדעתך לקבל הכרה על העשייה וההישגים שלה.
יש לך רעיון לאישה כזאת? כתוב.י כאן למה מגיע לה רחוב
משלה ואולי אפילו תשלח.י לעירייה או למועצה המקומית!

בואו נדבר

השראה:
בל הוקס
c
בל הוקס ,פרופסור
ופעילה חברתית
אמריקאית ,הגדירה
פמיניזם בתור "תנועה
לסיום האפליה ,הניצול והדיכוי על רקע מין".
היא ראתה בהבניות המגדריות משהו שגובה מחירים
מכולנו ,שכולנו נפגעים ממנו .כל פעם שנער מרגיש רע
כי הוא "לא מספיק גבר" וכל פעם שנערה מרגישה רע
כי מונעים ממנה להשתתף בפעילויות יומיומיות משום
שהיא אישה ,אנו עדים ועדות למחירי הסקסיזם (=אפליה
על רקע מין) .ואם זה פוגע בכולנו ,כולנו צריכים לאחד
כוחות ולפעול ביחד לשינוי.

בואו נדבר

היו השינוי שאתם.ן
רוצים לראות!
האם יש משהו שמפריע ומעצבן אותך? מהו?

מה היית רוצה לעשות לגביו? מה היית רוצה שישתנה?

למי זה עוד מפריע?

איך אפשר להניע קבוצה לפעול יחד למען מטרה מסוימת?

בואו נדבר

הידעת?
כדי שמשהו שמפריע לנו יוגדר כבעיה חברתית ,ניתן
לדבר על שלושה תהליכים שצריכים לקרות :הגדרת
הבעיה ,הגדרת האשמים.ות בה ,ותביעת הצדק עבור
הנפגעים.ות .באנגלית.Naming, Blaming, Claiming :
האם יש משהו שמפריע לך? האם הוא מפריע לעוד
א.נשים? האם זוהי בעיה חברתית?
שאלו מסביבכם.ן מה שם הבעיה ,או תנו לה שם בעצמכם.ן.
מזל טוב ,הגדרתם.ן בהצלחה בעיה חברתית!
ומה עושים עם זה?
מי אחראי.ת לכך? מי התחיל.ה זאת ,ומי יכול.ה
להפסיק את הבעיה?
למי יש לגשת בכדי לקבל פיצוי והכרה?
מי יכולים.ות להיות שותפים.ות שלך במאבק?

בואו נדבר

טיפ
נוצרת תנועה?
איך
צפו בסרטון:
https://youtu.b
e/tCiSxIa

6iQw

יש מודלים שונים למנהיגות .הרבה פעמים נשמע על
המנהיג.ה יותר משנשמע על המצטרפות והעוקבים.
הרבה פעמים המנהיג.ה יזכה בתשומת הלב.
תנועה ושינוי חברתיים לא מתרחשים בעקבות עשייה של
אדם אחד או אישה אחת .צריך קבוצה שלמה של א.נשים
שמאמינים ומאמינות בשינוי ,בכדי ליצור אותו.
לא תמיד נצטרך או נרצה להוביל את התנועה ,אבל
כאשר נרצה ליצור שינוי נעשה זאת ביחד עם עוד
א.נשים ,המאמינים בצורך בשינוי.

"
"יש רגע שבו צריך לבחור:
האם לשתוק או לקום ולהתנגד"
[מלאלה יוספזאי]

בואו נדבר

מעולה! באמת יש משהו
שמפריע לי ואני רוצה לשנות!
אבל ...מאיפה להתחיל? מי אני
בכלל? למה שמישהו יקשיב לי?
בדיוק בגלל זה רצינו לספר לך על נערות שגדלו בקצוות
שונים של העולם ,שאף אחד לא הכיר ,עד שהן החליטו
שאם אין מישהו שהולך לטפל בנושאים שהכי מדאיגים
אותן  -הן יטפלו בהם .היום הן סמל למאבק בכל העולם.
צפו בכתבה" :שמי גרטה ,אני בת  16ובאתי להפחיד אתכם":
הילדים שישנו את העולם

https://youtu.be/cREDB7DRBAs

מה דעתך על המשפטים הבאים מתוך הכתבה?
בכלל לא
מסכימ.ה

קצת מסכים.ה

מסכים.ה

למה?

ממש ממש
מסכים.ה!

"להיות שונה זו מתנה"

בואו נדבר
בכלל לא
מסכימ.ה

"הדור שלנו עצלן ואכפת לו
רק מעצמו"
למה?
"תלמידים צריכים לתפוס
פיקוד כי המנהיגים שלנו לא
עושים כלום"
למה?
"האחריות אינה צריכה להיות
מוטלת על כתפיים של ילדים"
למה?

קצת מסכים.ה

"לנוער אכפת רק מאילו
תמונות להעלות לרשת"
למה?

מסכים.ה

"למבוגרים כדאי להקשיב
לילדים כי הם יותר חכמים"
למה?

ממש ממש
מסכים.ה!

"ילדים יכולים לעשות שינוי"
למה?

בואו נדבר

בכלל לא
מסכימ.ה

קצת מסכים.ה

מסכים.ה

ממש ממש
מסכים.ה!

"נערות מנהיגות נותנות לי
אמונה בעצמי"
למה?

למה בנות ובני הנוער בכתבה התחילו את המאבקים
שהובילו? אילו הישגים הם.ן הצליחו להשיג?

איזה יתרון יש לילדים ונוער שמובילים מאבקים? אילו
קשיים יש להם?
יתרונות:
קשיים:

איך גרטה ,באנה ומלאלה גרמו לאנשים בכל העולם
להקשיב להן? אילו תכונות יש להן?

איזו סיבה הייתה יכולה לגרום לך לצאת כל שבוע להפגנה
ולנסות לסחוף עוד אנשים?

בואו נדבר

שינוי לא חייב להתחיל
בענק ,הוא יכול להתחיל
ממש מדברים של יומיום
משימה

https://youtu.be/A-YPrKkkw-I

#יצאת_גבר
מי את.ה בסרטון?
האם היית נוקט.ת באותה עמדה בחיים האמיתיים
עם החברים.ות שלך? למה?
כדאי לשים לב  -בסיפור הזה יש שלושה חברים.
האם קבוצת החברים הזו היא קבוצה משמחת? שמצמיחה
ועושה טוב? האם היא מעודדת את החברים.ות בה לטוב
יותר? או מדרדרת למקום שמנסה להקטין אחרים.ות?
ואיך הקבוצה שלך?

בואו נדבר

בחנ.י את עצמך:
מה היית עושה
במקרים הבאים?
אתה יושב על המדרגות מחוץ לבית הספר עם החבר'ה שלך.
מישהי חמודה עוברת לידכם בצד השני של המדרכה ,לבושה
בגופייה ובחצאית קצרה .אחד החברים שלך מתחיל לשרוק
לה ולצעוק לה הערות מיניות על הלבוש והגוף שלה.
תגובות אפשרויות:
1.אני שותק.
2.מצטרף אליו לצחוקים (למרות שעמוק בפנים אני יודע
שאני לא ממש בעניין).
3.הולך הצידה ומתרחק קצת .אחר כך ניגש לנערה
להתנצל על ההתנהגות של החבר שלי.
4.אומר לחבר שלי "יאללה אחי ,תרגיע ,אתה לא רואה
שזה לא נעים לה?".
5.הולך הצידה ואחר כך תופס כל אחד מהחברים שלי
ואומר לכל אחד בארבע עיניים שבתכל'ס זה לא היה
מתאים ויש מצב שזה הטרדה מינית.
6.מספר על זה לאחד ההורים שלי או למישהו יותר מבוגר
ממני שאני סומך עליו (מחנך ,אח גדול) ושואל איך הוא
היה מתמודד עם הסיטואציה הזו.

בואו נדבר
הפיצו בשכבה סרטון של כמה בנים מהשכבה מתחת
מחליפים בגדים במלתחות בטיול השנתי .את יושבת עם
חברים בקפיטריה וקולטת שאחד הבנים מהסרטון עובר
לידכן .אחת הבנות המקובלות צועקת לו" :למה אתה
מתחבא מתחת לכל הבגדים האלה? עם גוף כמו שלך  -מה
הייתי עושה לך!" וכולם נקרעים מצחוק.
תגובות אפשרויות:
1.צוחקת איתם .קצת בידור ,מה קרה?
2.קוברת את הראש ברצפה ,זה
ממש מביך ולא נעים.
3.מבקשת מחברה שלך שיותר
קרובה לזאת שהעירה שתגיד
לה שזה לא סבבה ושהיא
צריכה לבקש ממנו סליחה.
4.ניגשת מאוחר יותר לבן הזה,
מתנצלת בשם החברה שלך,
אומרת לו שזה ממש לא בסדר
שצילמו אותם ככה במלתחות
ושואלת אם הוא רוצה לעשות
לגבי זה משהו ואיך אפשר לעזור.
5.מספרת להורים או ליועץ.ת/מחנך.ת ומבקשת שיעשו
לכם שיעור חינוך על הטרדה מינית.

בואו נדבר
את מדפדפת בתמונות באינסטגרם ומגיעה לתמונה של
מישהי מהכיתה שלך מחובקת עם בחורה אחרת והתיוג
"אהבת חיי" ,הן נראות ממש שמחות.
יש גם לייקים ,אבל למטה את שמה לב למישהי מהשכבה
שכתבה "איכס מגעילות" ומישהו מהכיתה שלך שהגיב לה
"מאמי אם היית איתי  -מזמן היית עושה פרסה",
שסימנו לו מלא סמיילים צוחקים.
תגובות אפשרויות:
1.מדפדפת הלאה ,מחפשת עוד דברים יפים באינסטוש.
2.מסמנת לב ומגיבה "מהממות! אין גבול לאהבה".
3.כותבת בפרטי לחברה מהכיתה שהיא והחברה שלה
אדירות ,שזו תמונה ממש יפה ושמי שלא יכול לפרגן הוא
אפס.
4.כותבת בפרטי למי שכתבו תגובות מרושעות שזה
ממש לא לעניין לכתוב כאלה הערות הומופוביות ,בטח על
מישהי שרק עכשיו תפסה אומץ ויצאה מהארון.
5.פונה ליועץ.ת ומבקשת ממנו.ה להביא לבית ספר
סדנאות בנושא סובלנות לקהילה הגאה.
6.שואלת את אחד ההורים שלי איך הוא היה מתמודד
עם המצב הזה.

בואו נדבר
מישהי מהשכבה שלך מפיצה שמועה על מישהי אחרת שאת
בקושי מכירה מהשכבה ,שבמסיבה האחרונה היא ראתה
אותה מתנשקת עם ארבעה בנים בערב אחד ושהיא ממש
זולה ונותנת .את לא בטוחה שמה שהיא מספרת ממש מדויק,
אבל בכל מקרה ברור לך שמדובר בשמועה די מרושעת.
תגובות אפשרויות:
1.אני לא מגיבה ,זה
לא ענייני ,זה לא שהיא
חברה שלי.
2.תופסת את מי
שהפיצה את השמועה
לשיחה לבד או יחד עם
חברה נוספת ומבקשת
ממנה (בכבוד אבל
באסרטיביות) להפסיק עם השמועות המגעילות האלה.
3.אני אדבר עם הנערה שיש עליה שמועות ,אספר לה
על כך ואגיד לה שאני חושבת שזה לא לעניין ואני בטוחה
שמדובר בשקרים ושבכל מקרה היא צריכה לעשות מה
שטוב ונכון לה.
4.אני אדבר עם ההורים שלי או עם היועץ.ת/מחנכ.ת
ואבקש מהם עצה להפסקת המצב.

בואו נדבר
חבר שולח לך תמונה של האקסית שלו,
עם תחתונים וחזייה בלבד.
תגובות אפשרויות:
1.מוחק את התמונה ושומר
מרחק מהעניין ,לא רוצה
להסתבך בזה.
2.אומר לחבר שלי שלא ימשיך להפיץ את התמונה ,שזה
לא לעניין וגם עלול להיות בניגוד לחוק.
3.מספר לאקסית שלו שיש תמונה חושפנית שלה שרצה
בין החבר'ה ושכדאי לה לעשות עם זה משהו.
4.מתייעץ עם אחד החברים המשותפים שלנו מה לעשות.
5.מדבר עם מישהו מבוגר שאני סומך עליו ומבקש את
עצתו או התערבותו.
לא פשוט להתערב ולעשות מעשה .הרבה פעמים יותר
קל להתעלם .אבל כדאי לזכור :יש הרבה דרכים לא
להישאר אדישים למצב ולהמשיך את הפגיעה.
אם קשה או מפחיד להתערב ,תמיד אפשר לפנות אישית
למי שנפגע.ה ולהראות לו.ה שאתם איתם.ן והם.ן לא
לבד ,לפנות למבוגר שיעזור מאחורי הקלעים או לפנות
למקורות סיוע אנונימיים כדי לקבל עצה ותמיכה.

לפנייה בלי צורך להזדהות:
מוקד  - 105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת
 -*2982קו הקשב של האגודה למען הלהט"ב | www.lgbt.org.il/yesh
 - 1202מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי אלימות מינית | www.kolmila.org.il
 - 1201ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) | www.eran.org.il
לדעת -מרכז יעוץ לבריאות מינית | www.ladaat.org.il | 02-6258841

בואו נדבר

אני רוצה
לפעול כדי לקדם…

אני מאחל.ת
לעצמי ש…

אני דורש.ת...

תודה שהקדשת את הזמן ,המחשבה ותשומת הלב!
מעניין אותך לחקור ולגלות עוד בנושאים האלה?
אפשר לכתוב בגוגל או ביו טיוב "מגדר"" ,הבניות מגדריות",
"פמיניזם"" ,אקטיביזם" ועוד .את המחשבות והרעיונות
שעלו לך בעקבות החוברת מומלץ לשתף עם חברות וחברים,
משפחה ,בית הספר ,תנועת הנוער והקהילה.
נאחל לכולנו עולם שיוויוני ,גמיש וסובלני יותר.

הרשות לקידום מעמד האישה
السلطة للنهوض مبكانة املرأة
ُ

