מערך שיעור" -מצב חירום :אני אישה ,אני שובתת"

מחר ,יום שלישי  4.12.18,תתקיים ברחבי הארץ שביתה תחת הכותרת "מצב חירום :אני אישה ,אני שובתת".
רקע למחנכות/ים( :מתוך אתר )Ynet
"היוזמה לשביתה במחאה על התגברות מקרי רצח נשים צוברת תאוצה .עיריות תל אביב ,חיפה הודיעו הערב (שבת) על
תמיכה במחאת הנשים ,המתוכננת ליום שלישי .המשמעות היא שכל עובדת שתרצה לשבות ביום זה
תוכל לעשות זאת על חשבון המעסיק ,כך שלא ינוכה עבורה שכר או יום חופש בשל כך .גם עיריות באר שבע,
רמת גן ,בת ים ,גבעתיים ,נתניה ,דימונה ומודיעין הודיעו כי יתמכו במחאה ויאפשרו לעובדות לשבות .מחר ומחרתיים
יתקיימו אירועי מחאה וחלוקת סטיקרים וכרזות ברחבי הארץ .בשלישי מתוכננים עשרות מוקדי מחאה בכל הארץ ,אירוע
מחאה בכיכר ספרא בירושלים בשעה  12:00ואירוע מחאה מרכזי בתל אביב בשעה .19:30
בנוסף ,תשע רשויות מקומיות ערביות כי יאפשרו לעובדותיהן לשבות ,מלבד בבתי הספר .הרשויות הן טמרה ,ג'לג'וליה,
טירה ,טייבה ,קלנסווה ,כפר קאסם ,סכנין ,כפר ברא ועראבה .את השביתה מארגנת קואליציית "דגל
אדום ",המונה למעלה מ -50ארגונים פמיניסטיים בישראל.

מטרות המערך:
להסביר מהי אלימות מגדרית ולאפיין אותה להציג את המאבק ודרישותיו לעורר חשיבה לגבי מה אפשר וצריך לעשות-
ברמה המדינית והאישית.
חלק ראשון -פתיחה:
האם שמעתן/ם על המחאה הזאת?
מהו "מצב החירום" שאליו מתייחסת המחאה? בעקבות אילו אירועים יזמו אותה?
שבוע שעבר היה שבוע קשה במיוחד ,שהבהיר עד כמה מציאות חייהן של נשים בישראל היא בלתי נסבלת:
באותו שבוע הממשלה סירבה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא רצח נשים ,ובמקביל נרצחו שתי נערות –
יארא איוב בת ה -16מג'יש וסילבנה צגאיי בת ה -13מת"א
שני מקרי הרצח האלה הם האחרונים מתוך  (!) 24מקרים של רצח נשים בשנה האחרונה בלבד ,רובן על ידי בני
זוגן (שביחד או בנפרד ,חלקם שוטרים) או קרובי משפחה אחרים .מדובר בעלייה של כ -40%מהשנה שעברה .חשוב
להדגיש כי כמחצית מהנשים הנרצחות בשנתיים האחרונות הגישו תלונות למשטרה בגין האלימות
נגדן ,אך לא קיבלו מענה מספק שימנע את מותן.
עוד חשוב להבין כי רצח הוא הביטוי הקיצוני ביותר לבעיה שמימדיה מבהילים :על פי מדד האלימות של ויצו ,בישראל
חיות כיום כ -200אלף נשים מוכות וכחצי מיליון ילדים שעדים לאלימות .בכל יום נפתחים בממוצע  50תיקים בגין אלימות
במשפחה ובסך הכול יותר מ -13אלף נשים נפגעות אלימות טופלו בשנה האחרונה ברשויות השונות קיימת תחושה שכל
רגע שבו דוחה הממשלה הוצאה לפועל של תכניות מניעת אלימות נגד נשים -עוד אישה משלמת את המחיר בחייה.
מכאן מצב החירום.
חלק שני -מהי אלימות מגדרית:
לפרוש סיסמאות מהמחאה על הרצפה (או להדביק על הלוח) ולבקש מהנערים/ות לבחור סיסמה אחת שהם
מתחברים אליה /מכעיסה אותם /מעוררת בהן/ם רגש כלשהו .מתחילות סבב של התייחסות לסיסמאות +פתיחה לתגובות
של נערים/ות אחרות במעגל ופיתוח דיון.
רשימת הסיסמאות:
.1זה לא מקרה פרטי עצוב אם זה קורה שוב ושוב !
אלימות כלפי שים היא תופעה חברתית רחבה -היא מופיעה בכל המגזרים ,בכל סוגי האכלוסייה .הבחירה של גברים
לגלות אלימות כלפי נשים לא קשורה לאופי האישי שלהם אלא לחברה שבה הם התחנכו וחיים .לכן הפתרון צריך להיות
חברתי ,רחב ומניעתי ולא להתייחס אליו כבעיה פרטית של אישה ספציפית.
 .2זה לא רומנטי או מקרי ,זה טרור מגדרי !
מה זה טרור מגדרי? השנה ,עד כה ,נרצחו  24נשים בידי בן זוג ,ידיד ,בן זוג לשעבר או קרוב משפחה .כל הנרצחות
נשים ,כל הרוצחים גברים .הנתון הזה מלמד אותנו שיש דבר כזה "אלימות מגדרית ".אלימות מגדרית היא סוג של
אלימות שמתרחשת בגלל מגדר (אם יש צורך נסביר מה זה מגדר )-האופן שבו החברה מלמדת בנים שהם צריכים
להפגין חוזק ולפתור קשיים בצורה כוחנית או להפגין שליטה על ידי פגיעה בנשים על מנת להחשב כגברים.
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 .3חדשה מרעישה :מסוכן להיות אישה !
האם באמת יותר מסוכן להיות אישה מאשר גבר? כמו כל אלימות ,גם אלימות מגדרית
מאופיינת בחזק שפוגע בחלש כדי להעצים את הכוח והשליטה שלו .לכן אלימות מגדרית יכולה גם לפגוע בגברים יחסית
חלשים כמו גברים בקהילה הלהטב"ית או גברים שמערערים על התפישה המקובלת של גבריות .למרות זאת ,נשים הן
הנפגעות העיקריות.
 .4עשרים נשים מדי שנה ,איפה איפה המדינה?
! האם למדינה יש חלק בכך? האם יש לה תפקיד בהפסקת האלימות?
נראה שהמדינה נכשלת בטיפול במקרי אלימות כלפי נשים .גם כאשר נשים פונות למוסדות המדינה לקבל עזרה הן לא
מקבלות מענה .כמחצית מהנשים הנרצחות בשנתיים האחרונות הגישו תלונות למשטרה בגין האלימות נגדן ,אך לא קיבלו
מענה מספק שימנע את מותן .בחודש נובמבר פורסם דוח של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית המתבסס על נתוני
המשטרה והפרקליטות שחשף כי  84%מהתלונות על אלימות מינית נסגרות במדינת ישראל ללא הגשת כתב אישום .כמו
כן ,נכתבה תכנית לאומית למיגור אלימות כלפי נשים שהייתה יכולה לצמצם בהרבה מקרי אלימות ולתת סיוע
וטיפול נרחב לנשים נפגעות ,אך הממשלה החליטה לא לתקצב אותה.
 .5גם אני אחת מתוך אחת
! האם כל הנשים נפגעות? האם כל הגברים נפגעים? ברמה כזו או אחרת רבים מאיתנו חווים אלימות .אלימות יכולה
לבוא לידי ביטוי במגע ,בדיבור ,בשליחת סרטונים ,טקסט או תמונות .היא יכולה להיגרם על ידי אדם זר אך ברוב המקרים
הפוגע הוא אדם מוכר .חשוב לשאול את עצמנו -מה ניתן לעשות במקרים כאלה? איך ניתן לעזור אחד לשנייה ולמי לפנות
כשזה קורה? כאן נציג את ארגוני הסיוע ונכתוב את המספרים שלהם על הלוח.
 .6די לסגור ת'מקלטים ,איפה כל התקציבים?
!נכתבה תכנית לאומית למיגור אלימות כלפי נשים שהייתה יכולה לצמצם בהרבה מקרי אלימות ולתת סיוע וטיפול נרחב
לנשים נפגעות ,אך החודש הכנסת הצביעה לא לתקצב אותה ב 50מיליון שקל .כמה ימים לאחר מכן אושרה הגדלה של
תקציבי הפנסיות של אנשי הבטחון ב -22מילארד שקלים .כלומר -הממשלה לא חושבת שאלימות כלפי נשים היא חשובה
מספיק כדי לשים אותה בראש סדר העדיפויות .הטיפול במקרי האלימות והמניעה שלהם נותרו לארגונים התנדבותיים
חסרי תקצוב.
.7נאבקות ,נאבקים באלימות נגד נשים
!האם גברים צריכים גם להאבק באלימות נגד נשים? בוודאי! קודם כל כי קיימים גברים רבים שאינם נוהגים באלימות
וחשוב להם לדאוג לבטחון של נשים .שנית ,גם גבריםנפגעים לפעמים מאלימות מגדרית.
חלק שלישי -מה אפשר לעשות?
מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לטפל בבעיית האלימות המגדרית?
מה אנחנו יכולים לעשות?
מה המדינה יכולה לעשות?
! נכתבה תכנית חירום למניעת אלימות כלפי נשים והיא כוללת :חיזוק מערכות השיקום הציבוריות
לנפגעות אלימות ,תכניות שיקום לתוקפים ,תוכניות חינוך והסברה ,ושינוי מדיניות מקיף במשטרת ישראל בטיפול
באלימות במשפחה ובעבירות מין .לצערנו הכנסת הצביעה נגד תקצוב התכנית .הדרישה עכשיו היא להעביר את התקציב
המלא להפעלת התכנית ולתמוך בארגוני התמיכה ,ההגנה והסיוע לנפגעות האלימות שפועלות בתחומים האלה כבר
שנים ללא תקציב ואמצעים מספיקים .איך אנחנו יכולים להצטרף לדרישה הזו?

למי ניתן לפנות במקרה של אלימות?
מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי אלימות מינית:
 -1202נשים עונות  -1203//גברים עונים >>>> חינמי ואנונימי 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע
 17:00-20:00ה-א  052-8361202בוואטסאפ סיוע  20:00-24:00 //ה-א )בגוגל( אונליין סיוע אט'צ
∙
ער"ן -עזרה ראשונה נפשית >>>> 1201 -אנונימי וחינמי 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,כולל
מענה בערבית וברוסית .באתר ער"ן :סיוע בצ'אט ,בפורום ובמייל.
∙
על"ם -מענה חינמי ואנונימי בפורום ,במייל ובצ'אט מדי יוםelem .Y :
∙
עמותת "לא לאלימות" -לסיוע משפטי ושיקום נפגעות ונפגעי אלימות .מענה אנונימי וחינמי 24 ,שעות
.1-800-353-300בטלפון ביממה
∙המרכז למניעת אלימות במשפחה -ויצ"ו ישראל02-6551100:
9:00-14:00ג-א ,02-5610608 :ת"נעמ -המשפטית הלשכה

∙

